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Suvažiavimo dalyviu ūpas 

buvo geras, bet ji dar labiau 
pagyvino generolas Bagramia- 
nas, tą dieną išvaduodamas 
Klaipėdą.

Kai iš Klaipėdos miesto pas
kutinis hitlerininkas tapo iš
muštas arba paimtas nelais- 
viu, visa Tarybų Lietuva tapo 
galutinai išvaduota.

Šiuo metu patrankų gaudi
mas vargiai begu yra girdi-

KLAIPEDA JAU IŠLAISVINTA
a

Raud. Armija Iššlavė Nacius KLAIPĖDĄ IŠVADAVUS, Amerikiečiai Atėmė iš Nacių
mas Lietuvoje. O tai reiškia, 
kad Lietuvos žmonės pradėjo 
lengviau atsidusti.

Savo suvažiavimo darbus 
laisviečiai apvainikavo links-

Iš Pramoningosios Silezijos; 
Smūgis Nacių Karo Mašinai

APVALYTA VISA LIETU- Dar Eilę Miestelių; Bloškia 
VOS ŽEME NUO NACIŲ Juos Atgal Plačiu Frontu

mu bankietu, dideliu ir gra
žiu. Tai buvo podraug apvai
nikuotas ir Lietuvos išvadavi
mas.

★ ★ ★
Kaip ir buvo tikėtasi, iš to

liau atvykusių šėrininkų suva
žiavime nebuvo daug. Brook- 
lyniečiai ir artimųjų apylin
kių laisviečiai sudarė milži
nišką suvažiavimo dalį.

šiem etiniame suvažiavime 
gražiai buvo atstovautas Bos
tonas — dalyvavo D. J. Ju
stus ir St. Reinardas, atvežę 
gerą pluoštą sveikinimų.

1946 metais sukaks 35-ri 
metai, kai Laisvė pradėjo išei
dinėti. Taigi bus jubilėjinis ir 
mūsų suvažiavimas. Tą rei
kėtų turėti galvoje.

★ ★ ★
Naujienos (iš sausio 24 d.) 

praneša:
“ ... iš Lietuvos pabėgo j 

Vokietiją apie 500,000 žmo
nių. Lietuvoje pasiliko labai 
mažas žmonių skaičius, pati 
biednuomenė ir paliegėliai...”

Netenka aiškinti, kad šis 
“perlas” lietuvių tautai yra 
bjauresnis, negu ans, kurį 
Naujienos kadaise paskelbė, 
būk naciai auklėja “naują lie
tuvį.”

Kas gi bėga į hitlerinę Vo
kietiją? Fašistai, hitlerininkai, 
demokratijos priešai. Ir Nau
jienos siekiasi parodyti pasau
liui, jog lietuvių tautoje buvo 
net pusė milijono hitlerininkų!

Pagal tą laikraštį, tik Lietu
vos biednuomenė buvo na
ciams priešinga ir ji pasiliko 
Lietuvoje nebėgdama pas hit
lerininkus jieškoti prieglau
dos.

★ ★ ★
Iki šiol mes supratome, kad 

į hitlerinę Vokietiją savano
riškai bėgu tik bjauriausi lie
tuvių tautos priešai. Gi šim
tus tūkstančių lietuviu patri- 
jotų naciai prievarta išgabeno 
Vokietijon katorginiams karo 
darbams dirbti.

Bet Naujienos dabar kitą 
giesmelę gieda, skelbdamos: 
žiūrėkit, kiek daug hitlerinin
kų buvo Lietuvoje — net pusė 
milijono!

Nežinome, ką Naujienos 
nori šitokiu šlykščių melu pa
siekti.

Grigaitis, beje, aiškinsis, 
jog šią žinią jam prisiuntė 
Jurgėla, dirbąs “Informacijų 
Centre” ir dėl to jis ją iš
spausdinęs savo laikraštyje. 
Tegu jis teisinasi, kaip nori, 
bet vis vien tai yra nedoras 
darbas.

Mes nuolat sakėme, jog Lie
tuvoje yra hitlerininkų, lietu
vių tautos išdavikų, atmatų. 
Bet nei minutei neprisileidžia- 
me tos minties, kad ten galė
tų būti pusė milijono.

Na, bet jeigu būtų ir šitaip, 
kaip skelbia Jurgėla ir Grigai
tis, tai kas tuomet iš to seka?

Tai parodo, jog tik Lietu
vos biednuomenė, kuri sudaro 
milžinišką gyventojų dalį, bu
vo ir yra ištikima demokrati
nei santvarkai, ištikima savo 
Tarybų Lietuvai.

Mums atrodo, jog tie, kurie 
padėjo hitlerininkams ir bėgo

London, saus. 29. — Pir
moji Ukrainos armija, mar
šalo Konevo komandoje, vi
siškai iššlavė vokiečius iš 
turtingiausios angliakasyk- 
lu srities Dombrovos ir už-, 
ėmė Katowice, 135,000 gy
ventojų miestą, angliaka- 
syklų ir kitų pramonių cen
trą Lenkiškoje Aukštojoje 
Silezijoje. Sovietų kariai 
taip pat paęmė Beutheną, 
geležinkelių imazgą, 100,000 
gyventojų miestą ir tokių 
pat pramonių centrą Vokiš
koje Silezijoje, už penketo 
mylių nuo Katowice.

SOVIETAI APGULĖ 
ŠNEIDEMIULI, SA

KO VOKIEČIAI
London, saus. 29. — Vo

kiečiai pranešė per Berlyno 
radiją, kad Raudonoji Ar
mija apgulė šneidemiul 
miestą, didelį geležinkelių Į 
mazgą Vokietijoje, 4 mylios 
nuo Lenkų Koridoriaus sie
nos ir 135 mylios į šiaurės 
rytus nuo Berlyno. Sovietų 
kariuomenė toje srityje pra
siveržė dar trijose vietose 
per sieną į Brandenburgą, 
didžiąją Vokietijos provin
ciją, kurioje stovi Berlynas.

Prasidėję Maištai Vo
kietijoj; Nacių Vadai 
Pabėgę Į Miunichą

Stockholm, šved., saus. 29. 
— Pranešama, kad Berlyne 
ir tūluose kituose Vokieti
jos miestuose prasidėjo 
riaušės prieš nacių valdžią.

Paryžiaus radijas tvirti- i 
no, kad visi aukštieji nacių i 
valdininkai jau pabėgę iš 
Berlyno Į Miunichą. Savo 
atspirties centru jie laikysią 
Miunichą, o ne Berlyną.

-------- ---------
KARALIUS NUSILEN

KIĄS PREMJERUI

London. — Pranešama, 
kad Jugoslavijos emigraci
nis karalius Petras vėl ge
rinąs! savo premjerui dr. 
Subasičiui. Pirm keleto die
nų jis buvo pasiryžęs Suba- 
sičių pavaryti. Nes Subasi- 
čius, girdi, pergerai susi
kalba su maršalu Tito, lai
kinosios valdžios pirminin
ku.

pas juos į Vokietiją talkinin
kauti, neteks savo paliktųjų 
turtų, jie teks likusiajai bied- 
nuomenei.

Turėsime tai galvoje, kada 
Grigaitis su Jurgėla pradės 
pulti Tarybų Lietuvos vyriau
sybę, kam ji atidavė biednuo- 
menei turtus tų, kurie pabėgo 
pas Hitlerį.

Lenkiškoje Silezijoj Rau
donoji Armija taip pat užė
mė tris kitus angliakasyklų 
ir fabrikų miestus — Sie- 
mianowicę, Krolewska—Hu
tą ir Mikolową. Tuo būdu 
sovietinė kariuomenė galuti
nai ir visiškai apvalė nuo 
priešų Dombrovos anglia
kasyklų plotą ir pietinę, 
pramoniškają sritį Aukšto
sios Vokiečių Silezijos.

Iš Dombrovos kasyklų iki 
1943 metų buvo gaunama 
po 90 iki 110 milionų tonij 
anglies per metus; tai du 
penktadaliai visos anglies, 
kiek vokiečiai pasigaminda
vo.

Konevo raudonarmiečiai 
paskutin. dienomis taipgi 
užėmė Vokiškos Silezijos 
miestus Hindenburgą ir 
Gleiwitzą, kurių sritys duo
davo Vokietijai keturis 
penktadalius viso jos cinko 
ir pusę, jos švino. Vadinasi, 
Sovietai, paimdami tuos Si- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Nusmerldas Mirti Bulgarijos 
Kunigaikštis Kirilas

London. — Šveicarijos ra
dijas sakė, kad specialis tei
smas Sofijoj, Bulgarijos so
stinėj, nusmerkė mirt kuni
gaikštį Kirilą, buvusį Bul
garijos karaliaus pavaduo
toją (regentą).

Kirilas ir kiti buvusios 
bulgarų valdžios vadai yra 
įkaitinti, kad jie kankino ir 
žudė Bulgarijos patriotus, 
bendradarbiavo su fašistų 
Ašim, kriminaliai nusikalto 
prieš Jungtines Tautas ir a- 
tidėliojo ryšių sutraukymą 
su Vokietija.

Hitlerininkai Žada Pasi
traukt iš Norvegijos 
London, saus. 29. — Pas 

Hitlerį lankėsi Vidkun Quis
ling, Norvegijos išdavikų 
galva. Teigiama, jog Hitle
ris jam pranešęs, kad vo
kiečiai rengiasi ištraukti sa
vo kariuomenę iš Norvegi
jos. Ta kariuomenė reikalin
ga naciams mėgint atremt 
Raudonąją Armiją.

uostamiesčio.
(Tąsa 5-me pusi.)

KETVIRTIS MILIONO VOKIEČIŲ KARIUOMENĖS, 
KAIP SPĄSTUOSE UŽDARYTI RYTINĖJ PRŪSIJOJ

London, saus. 29. — Ber
lyno radijas pranešė, kad 
Raudonoji Armija įsiveržė į 
paties Rytinės Prūsijos so- 
stamiesčio K a raliaučiaus 
pakraščius. Kiti pranešimai 
sako, kad Sovietų artilerija 
perkūniškai bombarduoja 
nacius Karaliaučiuje, ir vo
kiečiai dinamitu sprogdina 
svarbiuosius miesto pasta
tus, matydami, kad neatsi
laikys.

Vokiečiai Buvo Pavertę Klaipėdą į Galingą Savo Tvirtovę;
Klaipėdos Fortu Sienos Turėjo Iki 14 Pėdų Storio

London, saus. 29. — Pir
moji Baltijos armija, ko
manduojama generolo Ivano 
Bagramiano, šturmavo vo
kiečius Klaipėdoje ir atėmė 
ją iš priešų sausio 28 d., 
kaip Maskva oficialiai pra
nešė.

Klaipėda, 43,000 gyvento
jų miestas, yra jūrinis uos
tas, geležinkelio centras, 
fabrikų vietovė ir buvo 
svarbus vokiečių gynimosi 
punktas pajūryje.

’’Paimdami Klaipėdą, So
vietų kariai galutinai išva
davo visą Tarybinės Lietu
vos žemę nuo vokiečių įsi
veržėlių,” sako oficialis So
vietų pranešimas.

Klaipėdos miestas išlais
vintas po trijų mėnesių ap
gulos. Šiaip gi Klaipėdos 
Krašto žemė buvo apvalyta 
nuo nacių jau praeitą spalių 
mėnesį.

Klaipėdos miestas ir kraš
tas buvo hitlerininkų atplėš
tas nuo Lietuvos 1939 m. ko
vo mėnesį.

GALINGA TVIRTOVĖ
Vokiečiai buvo pavertę 

Klaipėdos miesto apylinkę į 
stipriai aptvirtintą sritį, sa-

SOVIETŲ ARMIJOS ŽYGIAI Iš 
LENKIJOS KORIDORIAUS 

LINK BERLYNO
London, saus. 29. —Sep

tynioliktoje savo ofensyvo 
dienoje Raudonoji Armija 
nubloškė vokiečius iki 16 a- 
merikinių mylių atgal. Vien 
maršalo Žukovo Pirmoji 
Baltarusijos armija per die
ną išmušė nacius iš 400 gy
venamųjų vietovių į vaka
rus savo apgulto didmiesčio 
Poznaniaus, vakarinėj Len
kijoje, Lenkų Koridoriaus 
srityje.

Maskvos radijas vakar 
pranešė, jog Raudonoji Ar
mija užėmė vietas už 109 
mylių į rytus nuo Berlyno, 
nors nacių pranešimai rodė,

Maskvos pranešimas ro
do, kad generolo Černia
chovskio Trečioji Baltarusi
jos armija puola Karaliau
čių iš rytų pusės ir daro ap
supimo žygius prieš jį iš žie
mių ir pietų. Sekmadienį 
raudonarmiečiai, be kitko, 
užėmė Trutenau, 5 mylios į 
šiaurę nuo Karaliaučiaus; 
Wickboldą, 5 mylios į pietus 
nuo jo, ir Gutenfelda, 5 my
lios į pietų rytus.

ko oficialis Maskvos prane
šimas.

— Pirmiausiai Sovietų ar
tilerija ir lėktuvai bombar
davo priešų pozicijas; pas
kui sovietinė kariuomenė 
puolė vokiečius ir prasiver
žė per prieštankinius grio
vius, minų laukus ir kelias 
apkasų linijas. Buvo įtemp
tų mūšių ypač prie pačios 
Klaipėdos.

Antroji vokiečių apsigyni
mo linija ėjo dviejų iki ke
turių kilometrų pločio ruo
žu nuo miesto. Ši linija turė
jo dešimt fortų, kurių sie
nos buvo trijų iki keturių 
metrų storio (tai yra pus- 
vienuoliktos iki keturiolikos 
pėdų storio). Priešai buvo 
įstatę fortuose didžiąsias 
kanuoles ir daugybę kulko
svaidžių. Bet Sovietų pėsti
ninkai, su savo patrankų ir 
tankų parama, sulaužė vo
kiečių pasipriešinimą. Na
ciai nukentėjo didelių nuos
tolių. Vien tik artimojoj 
Klaipėdos miesto apylinkėje, 
tie Kaufmanno kaimeliu, 1,- 
600 hitlerininku liko užmuš
ta ir 37 jų tankai ir moto
rinės kanuoles išdeginta bei 
iš veikimo išmušta.

kad Sovietų kariai pasiekė 
Vokietijos punktus tiktai už 
91 iki 93 mylių nuo Berly
no.

Londono radijas skelbia 
(šiuos žodžius berašant), 
jog raudonarmiečiai prasi
veržė bent keturias mylias 
gilyn į Vokietiją toje srity
je.

Į šiaurvakarius nuo savo 
užimto Bydgoščo, sovietinė
kariuomenė atėmė iš vokie
čių Sepolno, stovintį Lenki
jos Koridoriuj, 74 mylios į 
pietų vakarus nuo Dancigo

250,000 VOKIEČIŲ 
APSUPTA

Į šiaurvakarius nuo So
vietų užimto Allenstein mie
sto, didelis skaičius vokiečių 
su daugeliu tankų kartoti
nai atakavo sovietines lini
jas. Jie stengėsi prasiveržti 
iš apsupimo. Raudonoji Ar
mija atmušė visas nacių pa
stangas. — Allenstein yra 
už 62 mylių į pietus nuo Ka
raliaučiaus.

Paryžius, saus. 29.—Ame
rikos kariuomenė, permar- 
šuodama per Luksemburgą, 
pasiekė Our upę, sudarančią 
toj vietoj rubežių tarp Vo
kietijos ir Luksemburgo ku
nigaikštijos. Kiti amerikie
čių junginiai dasigrūmė iki 
Vokietijos rubežiaus Saar- 
brueckeno srityje.

Jankiai ir anglai prasi
veržė į vokiečių Siegfriedo 
Linijos vakarinį ruožą bent 
kelių dešimčių mylių pločio 
frontu, nuo Holandijos iki 
Saar apygardos pietinės 
srities, Vokietijoje.

643,000 AMERIKOS LENKU PRAŠO PREZID. 
ROOSEVELTĄ PAREMT DEMOKRATINU LEN

KIJOS VALDŽIA LIUBLINE-VARŠAVO J 4^
Washington. — Lenkų- 

Amerikiečių Taryba, turinti 
643,000 narių, ateivių ir Čia- 
gimių lenkų kilmės žmonių, 
atsiuntė prezid. Rooseveltui 
pareiškimą, ragindami A- 
meriką paremt demokratinę 
Liublino - Varšavos lenku 
valdžią. Tie 643 tūkstančiai 
lenkų yra CIO unijų nariai.

Lenkų Amerikiečių Tary
bos pirmininkas Leonas 
Kržyckis pasikalbėjime su 
laikraščių atstovais sakė, 
jog tie darbininkai turi vil
ties, kad “mūsų valdžia su
ras būdą nuoširdžiai bend
radarbiauti su Liublino val
džia, kurią Sovietų Sąjunga 
jau pripažino.”

Šių lenkų pareiškimas 
prez. Rooseveltui, tarp kit
ko, primena štai ką:

“Išvaduotoje Lenkijos da
lyje žmonės įvedė demokra
tinę tvarką. Įsisteigė darbo 
unijos; iš naujo atsidarė ba-

Prezidentas Siunčiąs 
Hopkinsą pas Popiežių
London. —Pranešama, kad 

prez. Rooseveltas siunčiąs 
savo asmeninį draugą Har
ry L. Hopkinsą pasitart su 
popiežium pirm ateinančios 
konferencijos tarp Roose- 
velto, maršalo Stalino ir 
Anglijos premjero.

Maskvos radijas teigė, 
kad 250,000 vokiečių kariuo
menės yra, kaip spąstuose, 
uždaryta, Rytinėje Prūsijo
je. Sovietų kariai ten sunai
kino bei pagrobė jau tiek 
ginklų ir kitų karinių reik
menų, kad jų užtektų visai 
armijai įrengti, sakė Mas
kvos radijas.

Silezijoj Sovietai užėmė 
šimtus nacių fabrikų.

Amerikiečiai atėmė iš na
cių Berscheid, Heppenbach, 
Hepscheid ir kelis kitus mie
stelius įvairiose fronto daly
se. Anglai užėmė Odilien- 
burgą šiauriniame fronto 
ruože.

1,000 anglų-amerikiečių 
bombanešių ardė ir degino 
karinį Vokietijos didmiestį 
Cologne vakariniame Rhei- 
no upės šone.

Trečioji Amerikos Armi
ja, gen. Pattono komandoj, 

i per dieną pažygiavo iki 4 
mylių pirmyn.

žnyčios ir mokyklos. Mes 
neabejojame, kad tamsta e- 
si palankus lenkų tautos 
troškimui sukurt stiprią, ne
priklausomą demokratinę: 
Lenkiją.”

IŠTRŪKĘ VOKIEČIŲ 
BELAISVIAI

Tūkstančiai lenkų ir kita
taučių, ištrūkę iš hitleriškų 
koncentracijos stovyklų, pa
sitinka įmaršavusią Vokie
tijon Raudonąją Armiją.

Nepavyko Hitlerininkam 
Išžudyt Amerik. Kari
ninkus Luksemburge
Luksemburgas.—Kai per

nai gruodyje vokiečiai varė 
savo ofensyvą prieš ameri
kiečius Belgijoj ir Luksem
burge, jie iš lėktuvų nuleido 
tuzinus nacių parašiutistų į 
Luksemburgo miestą, Luk
semburgo kunigaikštijos so
stinę. Tiem parašiutistam 
buvo įsakyta išžudyt Ame
rikos oficierius, Luksembur
go valdininkus ir žymiuo
sius patriotus tame mieste.

Priekiniai vokiečių ka
riuomenės būriai tada buvo 
tik už trejeto mylių nuo 
Luksemburgo sostamiesčio. 
Amerikiečių komanda ap
statė visą miestą aplinkui 
trimis tirštomis savo karių 
eilėmis. Tuo tarpu kiti jan
kiai ir Luksemburgo patrio
tai išgaudė bei išžudė visus 
stipriai ginkluotus nacių 
parašiutistus. Apie tai da
bar pranešė amerikiečių 
pulkininkas Frank E. Fra
ser. i

I

Maskvos radijas sakė: 
“Jau arti valanda, kad vie
sulas iš rytų pasieks Berly
ną.”

Berlynas sakė, kad rusai 
įsiveržė Į paties Karaliau
čiaus skvernus.
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Goebbelso Desperacija ir 
Grūmojimai

Hitlerio propagandos biuro direkto
rius Goebbels rašo straipsnį žurnale 
“Reich” ir desperatiškai gąsdina Vokie
tijos žmones. Jiems ateinančios baisios 
dienos. Jis nebegalįs duoti užtik
rinimo, kad Hitleriui bus lengva Rau
donąją Armiją sulaikyti. Vokietijos žmo
nėms reikią būti pasirengusiems susi
laukti dar juodesnių dienų!

O Raudonosios Armijos laimėjimas ne
šąs Vokietijon bolševizmą. Ne tik Vokie
tijon, girdi, ateitų bolševizmas, bet vison 
Europon! Aišku, kad šis Goebbelso gąs
dinimas taikomas Amerikai ir Anglijai. 
Jis tiesiog ir šaukia:

“Kas atsitiktų, jeigu mes nepajėgtumė
me rusus sulaikyti? Jeigu vokiečių divi
zijos rytų fronte būtų nušluotos, tai ar
gi Stalinas negalėtų suplėšyti Atlanto 
Čarterį ir numesti jį atgal ponui Roose- 
veltui ir ponui Churchillui? Ar pasaulis 
supras mūsų šį argumentą, ar ne, tas ne
pakeis pagrindinio klausimo”.

Galima Goebbelsą užtikrinti, kad pa
saulis ne tik “nesupras”, bet ir visai ne
kreips dėmesio į jojo argumentą. Tasai 
argumentas yra blofas ir apgavystė. Pa
sauliui jau ir nusibodo apie tai klausyti. 
Tai senas baubas, kad bolševizmas grū
mojąs pasauliui, kad naciai tiktai siekią 
tą pasaulį išgelbėti nuo bolševizmo ir 
kad, todėl, girdi, Amerika ir Anglija tu
ri atsimesti nuo Tarybų Sąjungos ir su
sidėti su Vokietija!

Tačiau vienas dalykas šioj Goebbelso 
desperatiškoj propagandoje yra įdomus. 
Ir jis bijo, kad Stalinas nesuplėšytų At
lanto Čarterio! Kaip tik dabar lietuviš
koji klerikalų, menševikų ir smetoninin- 
kų spauda lygiai desperatiškai šaukia, 
kad Stalinas jau suplėšęs Atlanto Čar
terį. Vadinasi, ir vėl ta spauda inspira
ciją ėmė iš Hitlerio propagandos biuro.

Prezidento Roosevelto Gimtadie- 
dienio Proga

Sausio 30 diena — prezidento Roose
velto gimimo diena. Šią dieną jam sukan
ka 63 metai amžiaus.

Minėdamas savo gimtadienį, prez. 
Rooseveltas daugiau negu kada nors bus 
pasinėręs svarbiuose mūsų kraštą ir pa
saulį liečiančiuose darbuose. Juk neužil
go, kaip kiekvienam jaučiama ir žino
ma, įvyks “trijų didžiųjų” (Roosevelto, 
Stalino, Churchillo) konferencija ir jai

prezidentas be abejo rūpestingai ruošia
si.

Tenka pastebėti, kad iš visų trijų di
džiųjų Jungtinių Tautų vadų prez. Roo
seveltas yra jauniausias. Prez. Roosevel
tas — 63 m. amžiaus; Stalinas — 65 ir 
Churchillas — 70 metų!

Amerikos liaudis ir viso pasaulio de
mokratiją, taiką ir laisvę mylį žmonės^ 
linki prezidentui Rooseveltui ilgiausių 
metų!

Iš Profsąjungų Judėjimo
Iš Maskvos pranešama, kad Franci jos 

Darbo Unijos sudarė su Tarybų Są
jungos darbo unijomis Francūzų-Tarybų 
Profsąjungų Komitetą. Tai reikšmingas 
žygis darbo unijų judėjime.

Tarybų Sąjungos prof, sąjungos jau 
senokai tokį komitetą sudarė su Anglijos 
profsąjungomis.

Gi iš Londono pranešama, kad š. m. 
vasario mėn. 6 d. įvyksiančioje (Londo
ne) tarptautinėje profsąjungų konferen
cijoje dalyvaus 230 atstovų, reprezentuo
jančių 42 kraštų profsąjungas.

Šioje konferencijoje, tenka manyti, bus 
padėti pagrindai naujai tarptautinei 
profsąjungų organizacijai.

Kanadiečiai ir Lietuvos 
Žmonių Šelpimas

Liaudies Balsas (š. m. sausio 26 d.) 
rašo:

Canadian Aid to Russia Fundo dra
bužių divizijos pirmininkas Mr. Creed 
tiesioginiai atsikreipė į Liaudies Bal
są prašydamas padėti pravesti drabu
žių rinkimo vajų Kanadoje dėl Sovie
tų Sąjungos žmonių. Jis nurodo į So
vietų Sąjungos armijų ofensyvą ir sa
ko, kad jos atlieka milžinišką darbą 
dėl visų Jungtinių Tautų interesų, o 
mūsų pareiga padėti SSRS žmonėms 
nors drabužiais/

Mums, Kanados lietuviams, reikia 
atminti dar štai ką: į Sovietų Sąjungą 
dabar įeina ir Lietuva. Bent koks kre
ditas Sovietų Sąjungai yra kartu ir 
Lietuvai, nes ta sąjunga susideda iš 
tokių respublikų. Kitos dar mažesnės 

V ir už Lietuvą. Bent kokia parama So
vietų Sąjungai reiškia kartu paramą ir 
Lietuvai.

Mums taip pat reikia atminti, kad 
Lietuvos laukuos krito vienodai visų 
respublikų kovotojai. Jie nepaisė, kad 
jie ne savo žemėj. Jiems lygios visos 
respublikos. Už tai mums turi būti ly
gūs visų respublikų žmonės. Jų vaikai 
padėjo mūsų broliams ir seserims at
gauti laisvę, o mes padėkime jiems kuo 
galėdami.

Kada Sovietų vyriausybė gauna ko
kią paramą, ji siunčia ją tenai, kur 
labiausiai reikalinga, nepaisant to, ko
kios tautybės žmonės būtų. Nesenai bu
vo atvaryta iš gilumos Sovietų krašto 
milijonas galvijų del atvaduotų teri
torijų. Dalis tų galvijų teks ir Lietu
vai.

Sovietų Sąjunga yra broliškų res
publikų šeimyna. Jos visos lygios ir 
vienodai traktuojamos. Kuri daugiau 
nukentėjo, tai daugiau paramos bus 
duota. Tos respublikoš, kurios nebuvo 
karo paliestos, siunčia dovanas nuken
tėjusioms respublikoms. Nemažai pa
ramos gavo ir Lietuva.

Už 800 mylių nuo Californijos riukrito į jūrą lėktuvas. Penki lakūnai laukia iš
gelbėjimo. Jų laimė, kad prieš nelaimę jie paspėjo padubti signalą, nurodydami,' 
apie kurią vietą jie turės nukristi*
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Broliai, nors ir nelabai panašūs. Šis vandenin įbridęs 
buffalo, ramiai braidęs po balas Piety Pacifike, atrodo 
nusigandęs ar nustebęs, kada J. V. Water Buffalo’s, per 
balas persikėlimui kariškos vaistys, atplaukė į jo tė
viškę ir “brenda” per balas ir vandenis daug sėkmin
giau už jį.

Naminis Frontas
Keleiviams Gręsia 

Nepatogumai 
WASHINGTONAS. — Pulk.

J. Monroe Johnson, Apsaugos 
Transportacijos Įstaigos direk
torius, įspėja keliaujančius į 
Floridą ir kitas žiemos poilsio 
vietas ir iš teh sugrįžtančius, 
nesitikėti kelionės sąlygų pa
gerėjimo artimoje ateityje. 
Pulk. Johnson pareiškė, kad 
pervežiojant karo sužeistuo
sius, nors ir bUs stengiamasi 
vengti sudarynio nepatogumų 
keliaujančiai- civilei visuome
nei, bet jis jaučia pareigą įspė
ti būsimus keliautojus, ypač 
keliaujančius į kurortų vietas, 
kad jiems gręsia garantuota 
galimybė kur nors būti pri
verstiems palikti traukinį ke
lionei dar nepasibaigus, net 
ir tuo atveju, kai visos kelio-, 
nes išlaidos buvo iš anksto ap
mokėtos.
Sustabdytas Nuomininko Pri

verstinas Baldų Pirkimas 
WASHINGTONAS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaiga įvedė 
mažą pakeitimą nuomos tai
syklėse, pagal kurį uždrausta 
reikalauti iš nuomininko pirki
mo baldii ar kitos nuosavybės, 
kaipo sąlyga nuomavimo buto 
ar kambarių.

Įsakyta Laikytis Rasių 
Lygybės Principo

WASHINGTONAS. — Mal
colm Ross, Prezidento Komite
to Teisingai Samdai Praktikuo
ti pirmininko, pareiškimu, ko
mitetas įsakė Amertorp Korpo
racijai, esančiai St. Louis, Mo., 
samdyti negres darbininkes, be 
jokių pirmenybių dėl rasės ar 
spalvos. Ta proga, Komitetas 
patarė bendrovei nedaryti 
skirtumo tarp tarnautojų ar 
aplikantų dėl jų rases, tikėji
mo, spalvos ar tautinės kilmės.

Komitetas Suvažiavimų’ 
Leidimams Svarstyti

tarnybų dvigubai didesniam 
veteranų skaičiui, negu 1943 
metais. Pereitų metų .11 mėne
sių laikotarpyje, nuo sausio iki 
lapkričio mėnesio, priimta į 
darbą 728,400 veteranų, o tuo 
tarpu1 1943 metais per tą patį 
laikotarpį priimta 317,600 ve
teranų. OWI.

Paterson, N. J
Gavau Laišką* iš Lietuvos

Petras šmigelskis labai ge
rai žinomas patėrsoniečiams, 
nes jis ten išgyveno apie tris 
desėtkus metų, buvo beparty- 
vis žmogus, tvarkus, su visais 
sugyveno taikoj. Jis susitau
pęs pinigų išvažiavo į Lietuvą, 
pasistatė namelius ir tikėjosi 
gyventi, nors ir prislėgtas dva
sioj, bet kentėjo. O kada įsi
kūrė tarybinė santvarka, tai 
rašė man, kad susilaukė tik
ros laisvės ir malonaus gyve
nimo.

Vokiečiams okupavus Lietu
vą šmigelskio švogeris slaps
tėsi nuo fašistų, už tai šmi- 
gelskį su žmona įmetė į kalė
jimą. Jis rašo: “valgyt neda
vė ir labai mušdavo; atėmė 
sveikatą. Išėjęs iš kalėjimo, 
neberadau savo turto — vis
kas konfiskuota, išvogta: ti‘io- 
belė tuščia; Petriškių kaimas 
labai nudegintas. Bet dabar ir 
vėl Lietuva laisva, esam pilni 
energijos, dirbam, džiaugia
mės, kad vokiečiai išvyti.”

Laiškas rašytas iš laisvos 
Lietuvos rugpjūčio 13, 1944. 
Aš laišką aplaikiau sausio 18, 
1945.

Greičiausiai, kad vokiečiai 
nepaspėjo, nužudyti kalinius, 
turėjo nešt savo kudašių nuo 
Raudonosios Armijos, tai ŠmL 
gelskis ir kiti liko gyvi.

J. Griciunas.

Gedulo Sekmadienį Utenoje
Ypatingoji Komisija vo

kiečių fašistų žvėriškumams 
tirti nustatė, kad Rašės miš
ke, prie Utenos, yra nužudy
ta 9000 žmonių. Taigi, ute
niškių ir taip jau baisų spė
jimą dar padidino tikrovė 
trims tūkstančiais aukų. 
Rugsėjo 10 d. čia įvyko at
kastųjų aukų laidotuvės ir 
gedulingas mitingas.

Rašės šilo pušaitėmis ošė 
rugsėjo vėjas. Mėlyname 
danguje plaukė balti ir leng
vi debesėliai. Apie 4 valan
dą į kalniuką traukė iš visų 
pusių uteniškiai. Vyrai iš
eiginiais drabužiais, mote
rys — baltomis skarelėmis. 
Su didele pagarba, be kepu
rių, vyrai slinko prie ati
dengto kapo. Pažvelgus į 
griovį, kiekvieno veidą su
kaustydavo šiurpus sielos 
skausmas ir didelė neapy
kanta žmogžudžiams. Visi 
lingavo galvas, seneliai ir 
moterys braukė ašaras.

— Štai kokia būtų buvusi 
“naujoji 'Europa”, — kalbė
jo vyrai. — Europą vokie
tis norėjo paversti tautų 
kapais, bet jam tai nepasise
kė.

Visų širdis spaudžia Už- 
paliečių Vasilionoko ir Mo
rozovo šeimos tragedija. Du 
žilutėliai seneliai šiandien 
šilo pakrašty išsikasė savo 
dukteris, nužudytas prieš 
metus laiko. Abi surištomis 
užpakaly rankomis. Vienos 
iš jų vyras, taip pat suriš
tas, bėgo, bet už pusės kilo
metro jis buvo miškely nu
šautas ir ten užkastas. Štai, 
trys karstai, kuriuos sene
liai vežasi namo.

Ketvirtą valandą prie ma
sinių brolių kapų susirinko 
per 1000 uteniškių. Ant kal
nelio plevėsuoja palinkus 
raudona vėliava, perrišta 
juodu kaspinu. Šilas ošia ge
dulo maršą. Tas šilas, per

kurį neseniai ėjo klaikus 
priešmirtinio klyksmo aidas 
ir automatų salvių trenks
mas.

Tribūnon įlipa gvardijos 
kapitonas Terminasovas 
Grigorijus ir atidaro gedu
lingą mitingą.

Ypatingosios komisijos 
pirmininko pavaduotojas 
drg. Bučys pareiškė:

— Brangūs uteniškiai! 
Mes susirinkome gedulo mi
tingui prie tų nekaltų žmo
nių kapo, kurie krito nuo 
kruvinos budelio rankos. 
Čia, štai, guli vyrai, mote
rys ir vaikai. Čia guli žy
dai, lietuviai ir rusai. Jau 
žiloj senovėj vokiečių kry
žiuočiai žudė ir naikino mū
sų tautą. Ir dabar tų pačių 
kryžiuočių palikuonių 3 me
tų vergovė paliko mums 
daug tokių kapų. Visas pa- 

I saulis žino vokiečių žmog- 
Įžudiškus tikslus ,ir dėl to jis 
įsijungė į bendrą kovą prieš 
šį kruvinąjį barbarą. Lietu
viai! Daugiau energijos, 
daugiau vieningumo! Visi 
kartu kovon, ir mes sutriuš- 
ikinsime tą žvėrį.

Drg. Navickas Juozas U- 
tenos komjaunimo narys pa
reiškė :

— Draugai! Hitlerininkai 
skelbdavo, kad kitos tautos 
yra trąša vokiečių tautai. 
Šis atidengtas kapas yra jų 
žmogėdriškų siekimų įrody
mas. Mes čia prisiekiame, 
kad atkeršysime hitleriniam 
budeliam už padarytas 
skriaudas, už žudymus ir 
paniekinimą.

Nulinko gedulinga raudo
noji vėliava viršum kanki
nių kapo. Geltonas smėlys 
užpylė Utenos aukas.

—' Ilsėkitės* ramiai Lietu
vos žemelėj!

J. Kasčiūnas.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. kaskiaučius, m. d.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Kraujingos Mėnesinės ir 
Vitaminai

Jei 
juo ja 
kia pajieškot priežasčių. Gal 
kartais auga koks naujikas 
kur gimtuvės viduje. Gal kiau- 
šidinės liaukos netikusiai vei
kia. Gal yra kokių lytinių įde
gimų vidaus plėvėse. O gal 
dalyko pamate glūdi koks mi
tybinis trūkumas — stoka vi
taminų bei mineralų.

Šis paskutinis punktas iš 
tikro yra labai esmingas veiks
nys, kurs sutrukdo daug ką 
organizme, tai ir mėnesinių 
normą.

Stoka kalkių, stoka vitami
no B mišinio sudarko lytinių 
organų ir liaukų prievoles. 
Atpildžius tą trūkumą, dažnai 
sunormalėja ir mėnesinės.

moteris perdaug krau
pę? mėnesines, tai rei-

Vitaminas K — prieškrau- 
juojamasis vitaminas — labai 
daug nusveria, žurnale South
ern Medical Journal daktarai 
Richard Gubner ir Harry E 
Ungerleider gražiai atsiliepia 
apie to vitamino K naudingu
mą mėnesinių kraujavimui 
mažinti.

Jie savo tokios rūšies ligo
nėms duodavo vitamino K ir 
gaudavo paguodžiamų pasė
kų. Vitaminas K padeda ke
penims gaminti krašėjimo 
veiksnį — protrombiną (pro. 
thrombin), kurio būtinai rei
kia kraujui, kad jis, reikalui 
esant, atatinkamai sukrašėtų 
ir mažintų kraujavimą.

Protrombino veikimas yra 
gera rodyklė kepeninių narve
liu sveikumo ir veiklumo. Mė
nesinių pradžioj paprastai ke-

WASHINGTONAS. — Pulk. 
J. Monroe Jdhnson, preziden
tui pritariant, paskirtas galva 
komiteto, priimti ir spręsti' ap
likacijoms, šaukimui susirinki
mų po vasario 1 d., į kuriuos 
susirinks virš 50 žmonių; ar 
tie susirinkimai yra pakanka
mai svarbūs karo pastangoms, 
ar verta aukoti transportaci
jos ir kitus patarnavimus. Ki
ti komiteto nariai yra šie: Ka
ro Pasekrctorius Robert P. Pa
tterson, Laivyno Pasekretorius 
Ralph A. Bard, Karo Vadybos 
Gamybos pirmininkas J. A. 
Krug ir Darbo Jėgos Komisi
jos vicepirmininkas Charles M. 
Hay.

Priimta į Darbą Dvigubai 
Daugiau Veteranų

WASHINGTONAS. — Ka
ro Darbo Jėgos Komisijos pa
reiškimu, J. V. Samdos Įstaiga 
laike 1944 metų yra išdavusi

Fiureris iš pietinių valstijų, Vance Muse, Christian 
American’ Association finansų sekretorius, veda kampa* 
niją pahaikinti uždaros šapOs sąlygas. Savo pasimojimą 
sulaužyti uhijad jis vadina* gražiu vardu, “kova už teisę 
dirbti.”

penų veikimas susikrikdo, ir iš 
to esti perdaug kraujingos 
mėnesinės. Čia kaip tik daug 
ir padeda vitaminas K. Su
trumpina mėnesines ir sumaži
na kraujo besigožimą, pade
da jam krašėti ir užkimšti at
sivėrusias gysleles.

Tie gydytojai duodavo sa
vo ligonėms vitamino K po 5 
mg. 4 kartus kas diena, per 
5 dienas. Geriausia moteriai 
pradėt tabletes imti už dienos 
kitos prieš mėnesines ir imti 
paskui per 5 dienas. Prieš se
kamas mėnesines vėl taipo 
pat, ir taip — periodingai, kol 
mėnesinės pasidarys, kaip rei
kia, neperdaug kraujingos ir 
alsinančios.

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.
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Trečias puslapiu

TALKON LIETUVAI
ro palei Dūkštą atgaivinta žu
vų tyrimo (ichtiologijos) sto-
tis. Prie šios stoties yra pri

Laiškai iš Lietuvos

Laiškas iš Šiaulių LIETUVOS VALSTIEČIAI ATSIIMA ŽEM Ę
Mrs. B. Kramer, 37 Vokiečiai bėgdami iš Šiaulių 

Scholes St., Brooklyn, N. Y., uždegė visą miestą. Seną
gavo iš Šiaulių laišką, kuria* bažnyčią apiprunkštė benzi-
me, tarpe kitko, rašo: nu ir padegė. Nauja bažny-

Rugs. 15 d., 1944 m.
Brangieji!
Seniai, kaip jau rašiau 

jums laišką, bus ketvirti 
metai, tai dabar sumaniau 
parašyti. Vėlinu viso ge
riausio. Mes, kol kas gyvi ir 
sveiki, o kaip bus, tai neži
nome. Mes gyvenam fronte, 
nuo mūs mūšių linija yra už 
7 ar 10 kilometrų ir kovos 
eina nuo 16 d. liepos. Kas
dien ir kasnakt mes girdim 
šautuvų ir kulkasvaidžių 
ugnį, prie to, veik kasdien 
atskrenda vokiečių bombi- 
ninkai ir bombarduoja, ar
ba apšaudo iš kulkasvaidžių 
sprogstančiomis kulkomis. 
Daug yra civilių žmonių už
mušta ir sužeista, bet iš mū
sų giminių dar visi gyvi, tik, 
Mikas Ecis dingo be žinios 
dar 1941 metais, liepos 24 d. 
Senelį ir Smasarskį vokie
čiai bombarduodami užmušė 
dar 1941 m., 24 d. birželio.

čia išliko be langų, gelžkelio 
stotį taip pat sudegino. Eči- 
so namas sudegintas. Pas 
mus, Pabaliuose, vokiečiai 
bombomis sudegino 12 na
mų. Aš jau nuo liepos 27 d> 
žmoniškai dar nemiegojau— 
miegu apsirengęs ir tai na- 
roj. Rugp. 23 d. baisiai bu
vo bombarduoti Šiauliai, bet 
tuo laiku mes buvome išva
žiavę už 15-kos kilometrų 
nuo miesto^ netoli Pakotų ir 
ten išbuvome tris savaites 
laiko.

Tai matote, kokis mūsų 
gyvenimas, gyvename fron
te. Greitai bus du mėnesiai 
laiko, kaip tie prakeiktieji 
vokiečiai neduoda mums, ci
viliam žmonėm, ramiai gy
venti! Kada sulauksime ra
maus gyvenimo ir ar išlik
sime visi gyvi?

Jūsų Petras Goge.
(Toliau laiškas asmeninio 

turinio — teikia žinių apie 
gimines. Kaip žinia, dabar

Šiaulių miesto nėra, liko frontas jau toli nuo Šiau- 
tik mūro sienos ir kaminai, lių. — Red.)

Atitaisoma Okupantų Padaryta Skriauda 
Lietuvos Darbo Valstiečiams

1944 m. rugsėjo 10 d. Butri
monyse (Alytaus apskr.) įvy
ko gausus vietos žemės ūkio 
darbininkų, bežemių ir maža
žemių valstiečių susirinkimas, 
skirtas apsvarstyti Aukščiau
siosios Tarybos III sesijos nu
tarimams. Susirinkimo dalyviai 
nutarė pasiųsti hitokį padėkos 
laišką Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumui:

Padėkos Laiškas
Mes, Butrimonių valsčiaus 

žemės ūkio darbininkai, beže
miai ir mažažemiai valstiečiai, 
susirinkę 1944 m. rugsėjo mėn. 
10 d. Butrimonyse į savo su
sirinkimą, dėkojame Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui už atitaisymą vo
kiškųjų grobikų, dvarininkų, ir 
buožių padaryti) mums skau
džių skriaudų, už grąžinimą 
mums 1940 — 1941 metais 
duotos žemės.

Mes pasižadam Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumui, kad gautojoje žemė
je nepaliksime nė vienos pė
dos neužsėtos, kad visokerio
pai- kelsime mūsų tautos gero
vę ir remsime mūsų išvaduoto
ją Raudonąją Armiją jos ko
voje dėl tautų laisvės.

Tegyvuoja mūsų išvaduoto
ja nenugalima Raudonoji Ar
mija !

Tegyvuoja Lietuvos Komu
nistų Partija (bolševikų)!

Tegyvuoja visų tautų vadas 
ir išvaduotojas, Tarybų Sąjun
gos Maršalas drg. Stalinas!

Mirtis vokiškiesiems oku
pantams !

Butrimonių valsčiaus že
mės ūkio darbininkų, ma
žažemių ir bežemių vals

tiečių atstovai.

Krauju aplaistyta Žemė Vėl 
Sugrįžo Tikriesiems Artojams

Svėdasų valsčiaus (Rokiškio 
apskr.) žemės komisija ener
gingai varo žemės dalinimo 
darbą. Kiekvienoje seniūnijo
je yra sudaryta pagalbinės ko
misijos, kuriose daugiausia pir
mininkauja vietos seniūnai. 
Daug iniciatyvos ir darbo pa
rodo tos pagalbinės komisijos.

Svėdasų valsčiuje jau atsiė
mė savo žemę 60 darbo vals
tiečių, kurių žemės plotas sie
kia 560 ha. Daugumas iš jų 
jau atsiėmė savo derlių ir ga
vo karves, arklius, plūgus ir 
kitą inventorių, žemei gauti

paduota 41 pareiškimas.
Iš Svėdasų dvaro du broliai 

Rimkai pabėgo. Vienas iš jų 
okupacijos metu šaudė tarybi
nius žmones. Jų dvaras dabar 
jau išdalintas. Ten įsikūrė nau
jakuriai Žilys, čepukas ir Triu- 
byla.

Svėdasų žemės komisijos pir
mininkas “Tiesos” korespon
dentui pareiškė:

—Okupantai, vietinių išdavi
kų padedami, nužudė svėdasiš- 
kius naujakurius Sprindį ir 
Jončį. Dabar išmušė atsiskai
tymo valanda. Jų krauju ap- 
ląistyta žemė vėl sugrįžo tik
riesiems artojams ir jos jau 
niekas iš jų daugiau nebeat- 
ims.

Užpalių valsčiuje (Utenos 
apskr.) grįžo į savo žemę 20 
darbo valstiečių. Paduota pra
šymų žemei gauti 14. žemės 
Fondas siekia 2065 ha. Buv. 
Daugilio dvaro 70 ha savinin
kas Ramoškis Antanas—oku
pantų rudas šunelis — pabėgo 
su hitlerininkais. Jo šeimai pa
liekama 5 ha žemės. Dvaras 
padalintas 6 naujakuriams, iš 
kurių trys jau gavo karves ir 
vienas arklį.

Kušneriūnų valst. 40 hekta
rų ūkyje buvo okupantų išplėš
tas gyvas inventorius. Dabar 
jau ten pasiųsta 2 arkliai ir 3 
karvės.

Skrabės dvaro 80 ha savi
ninkas, aktyvus okupantų bat- 
laižis, taip pat pabėgo su hit
lerininkais. Jo šeimai taip pat 
paliekama tik 5 ha žemės.

Stadalių dvaras — 70 hek
tarų žemės, šis dvaras nuo Už
palių 5 km. čia 30 hektarų pa
skirta Arklių Nuomavimo sto- 
čiai.-. Likusi žemė grįžo Kučins
kui Jurgiui, Vanagui Jonui, 
Rutkauskui Ignui, Mierkiui 
Juozui, Ingaviniui Juozui, Što
kui Domui ir Gaučiui Kaziui. 
Jie jau atsiėmė inventorių ir 
įsėjo rugius.

Užpalių darbo valstiečiai, 
kurie gavo ir gaus žemės, dė
kingi tarybinei valdžiai ir Rau
donajai Armijai, kuri baigia 
triuškinti kruvinuosius oku
pantus.

—Užpalių, darbo valstiečiai 
spjauna į akis kiekvienam pa
tamsio gaivalui, kuris dar ban
do liežuviu sutrukdyti šventai 
teisybei sugrįžti, — pareiškė 
Užpalių žemės Komisijos pir
mininkas.

Ir Kauniečiai Atsiima Savo 
Žemę

Kauno apskrityje iki rugsė
jo 24 dienos atsiėmė iš buožių 
if dvarininkų savo žemę 261 
valstietis. Bendras jų paimtos 
žemės kiekis sudaro 1476 ha. 
žemės dalijimo komisijoms ap
skrityje yra paduota dar 693 
pareiškimai žemei gauti. Atsi- 
imančių savo sklypus skaičius 
kasdien auga. Daugumos jų 
prašymai bus patenkinti, nes 
Valstybiniame žemės Fonde 
žemės yra nemažas kiekis.

atsiėmė 117,49 ha žemės. Jie 
dėkingi tarybų valdžiai, kuri 
grąžino šiems buvusiems beže
miams ir mažažemiams vals
tiečiams vokiečių okupacijos 
laikais pagrobtą iš jų žemę, 
gyvulius ir inventorių.

Vykdydama įstatymą “Dėl 
vokiečių okupacijos padarinių 
žemės ūkyje likvidavimo,” že
mės Komisija Kaišiadorių vals
čiuje paėmė žemės Fondan 
1021.81 ha žemės. Iš šio že
mės ploto Kaišiadorių tarybi
niam ūkiui paskirta 335.45 ha. 
Kai kurie Kaišiadorių miesto 
gyventojai laiko gyvulių, todėl 
žemės Komisijos nutarimu, 
miestelio ganykloms užplanuo
ta išskirti 52 ha žemės. Mo
kykloms, pieninėms ir kt. rei
kalams išskirta 28 ha. BuVU* 
šio Vladikiškių dvaro centre 
palikta 30 ha žemės steigia
miems vaikų namams.

Be to, Kaišiadorių valsčiuje 
žemei naujai gauti paduota 55 
prašymai.
Kaišiadoryse Veiks Gimnazija

Kaišiadoryse nuoi spalių mė
nesio 1 d. pradėjo veikti gim
nazija. Ir šiaip jau netinkamos 
ir išmėtytos keliose vietose 
gimnazijos patalpos dar ge
rokai nukentėjo per karo veik
smus. Didelės ir gražios pra
džios mokyklos patalpos išliko 
sveikos.
Kaip Veikia Utenos Sveikatos 

Apsaugos Skyrius
— Apskrities Vykdomojo 

Komiteto Sveikatos Apsaugos 
Skyrius, vadovaujamas drg. 
Buidos, nors ir sunkiose sąly
gose, tačiau jau susiorganiza
vo ir pradėjo darbą.

Mieste įsteigtas sveikatos 
apskr. skyriaus ligonių priė
mimo punktas, kuris teikia gy
ventojams medicinos pagalbą. 
Įvestas naktinis budėjimas. 
Mūšių metui išgrobtas miesto 
ligoninės turtas rūpestingai su
renkamas, kad greičiau būtų 
galima ligoninę paruošti nau
dojimui. , j

Seirijiečiai Grįžta į Savo 
Žemes

SEIRIJAI (Alytaus apskr.). 
Buožė Vincas Pocevičius iš On- 
čiškių kaimo vos tik sulaukė 
pirmųjų okupantų būrių, įžen
gusių į Lietuvos žemę, visiems 
išdidžiai pareiškė:

—Po mano nosimi ubagai 
nesivalkios. Visus juos iš čia 
išvysiu. Atsirado, mat, to
kie. . . Užsinorėjo žemės turė
ti. . .

Ir buožė Vincas Pocevičius 
tuojau išvijo visus naujai įsi
kūrusius darbo valstiečius iš 
savo ūkelių,^ neduodamas ne 
tik tų metų derliaus nuo lau
kų nusiimti, bet ir šiaudelio s,u 
savimi išsivežti.

Tačiau apylinkės gyventojai, 
Užjausdami be pastogės palik
tus valstiečius, kalbėjo:

—Pocevičius iš visų, ubagų 
terbas atimtų, kad tik būtų 
patsai turtingesnis.

Ir štai dabar Tarybų valdžia 
atitaiso buožių ir vokiškųjų 
okupantų padarytą skriaudą 
darbo valstiečiams. Tik paskel
bus įstatymą “Dėl vokiečių 
Okupacijos padarinių, žemės 
ūkyje likvidavimo,” Seirijuose 
tuojau buvo įsteigta valsčiaus 
žemės komisija/ kurios pirmi
ninku paskirtas drg. Petraus
kas. Valstiečiai patys tuojau 
grįžo į savo žeihę, kurią 1940 
m. tarybų valžia jiems buvo 
davusi, ir iš kurios, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, buožės Po- 
cevičiai ir jiems panašūs juos 
išvijo. Seirijų valsč. patys savo 
žemę tuojau atsiėmė apie 80 
valstiečių. Toks pat skaičius 
yra paduotų įrašymų norin
čių naujai gauti žemės.

Visą Amžių Purenau Žemelę 
Svetimiems

Vyžuonių valsčiuje (Utenos 
apš.) atsiėmė savo žemę 27 
darbo valstiečiai. Jau paduota 
58 nauji prašymai žemei gau
ti. Dauguma iš gavusiųjų že
mę atsiėmė ir derlių.

Plaštakių dvaras išdalintas 
•12' naujakurių, kurie dabar 
kulid derlių ir sėja rugius.

Marijanavos dvare atsiėmė 
savo žemę valstiečiai: šepetys 
Jonas 9 ha sklypą, Juzels- 
kis Pranas — 4 ha ir naujai 
padavė prašymą gauti žemei 
Antipovas Jonas.
• Vyžuonių valsčiuje žemės 
Fondas turi jau 808 hektarus 
žemės,

Į valsčiaus žemės komisiją 
kasdien ateina darbo valstie
čiai, bežemiai ir mažažemiai, 
teirautis įvairiais praktiškais 
klausimais atsiimant žemę ir 
derlių.

— Komisijos durys neužsi
daro ištisą dieną, — sako jos 
pirmininkas drg. Šileika. — 
Mes stengiamės kiekvienam 
padėti ir kuo greičiausia re
alizuoti įstatymą valsčiuje.
. Koridoriuje sutikau bežemį 
Antipovą Joną. Jis ką tik pa
davė prašymą žemei gauti. Se
nas artojas pasakė: “Visą am
žių purenau žemelę sveti
miems; dabar atėjo laikas pa
čiam sau padirbėti.”

Žemės Komisija Vykdo Aukš
čiausiosios Tarybos Nuta- 

ripius Žemės Reikalu
Kaišiadorys. Sužinoję Aukš

čiausios Tarybos III sesijos 
nutarimus žemės reikalu, Kai
šiadorių valsč. 22 naujakuriai

I

Steigiamas Tėvynes Karo In
validų Apmokymo Internatas

Tėvynės karo invalidams ap
rūpinti amatu, kuris be teikia
mų pensijų duotų jiems gali
mybę gyventi dar iš savo dar
bo, Vilniuje steigiamas Tėvy
nės karo invalidų apmokymo 
internatas, šiame internate in
validai bus mokinami įvairaus 
verslo. Kaune toks internatas 
jau veikia.
Aukštadvaryje Organizuojami

Girądymo Namai
Plečiant medicinišką pagal

ba gimdyvėms, Aukštadvaryje 
(Trakų apskr.) organizuojami 
gimdymo namai. Tuo faktu 
Valsčiaus gyventojai yra labai < * 
patenkinti.
Žuvų Trestas Perėmė Valdyti 

Ežerus ir Upes
žuvų Tresto Vilniaus sky

rius. atgaivinęs savo veiklą, 
perėmė vėl valdyti visus ežerus 
ir upes, o taip pat kai kuriuos 
žuvų tvenkinius, žuvims gau
dyti yra suorganizuotos ir to
liau organizuojamos žvejų ar
telės ir brigados Vilniaus, Tra
kų, Švenčionių ir iš dalies Ute
nos apskrityse. Be to, įsteigti 
'žuvų suvežimo punktai Tra
ukuose, Vievyje, Pabradėje, 
Malėtuose bei žuvų krautuvė 
'Vilniuje, Vilniaus gt. 26. žuvų 
suvežimų punktuose žuvis iš 
karto atleidžiama vietos įstai
goms ir įmonėms.
Žuvų Rūkykla ir Naujas Kon

servų Fabrikas
žuvų Tresto Vilniaus sky

rius, vesdamas racionalų žuvų

jungtos žuvų peryklos Ignali
noje, Užtrakeje, Baltoje Vo
kėje ir Trakų Vokėje.

Hitlerininkai Sunaikino 
Bažnyčią

Radviliškio bažnyčią hitleri
ninkai sugriovė iki pamatų. 
Naikinimo metu užmušta ir ke
letas moterų, kuris slėpėsi už 
bažnyčios pastatų.

šis barbariškas hitlerininkų 
darbas sukėlė dar didesnę ti
kinčiųjų neapykantą vokie
čiams.

SVEIKATOS APSAUGOS REI
KALAI TRAKŲ APSKRITYJE

Trakų Apskrities Gydytojai 
Intensyvina Savo Darbą

Trakų apskrities gydytojai 
savo neseniai įvykusiame suva
žiavime priėmė rezoliuciją, ku
rioje, tarp kitko, nutarė: dar 
labiau suintensyvinti ir pato
bulinti sveikatos apsaugos dar
bą Trakų apskrityje; bendra
darbiaujant su vietos vykdo
maisiais komitetais, skubiai su
rasti, kur dar trūksta, gydymo 
įstaigoms tinkamas patalpas, 
jas atremontuoti, paruošti žie
mai, aprūpinti kuru ir šviesa; 
surankioti per karo veiksmus 
dingusį medicinos inventorių; 
plačiau praplėsti vaikų ir mo
terų gydymo ir profilaktikos 
darbą esamose konsultacijose, 
gimdymo skyriuose ir kaimo 
apylinkėse; pradėti nėščių, pa
gimdžiusių moterų ir kūdikių 
patronavimą per akušeres ir 
patronuojančias seseris; spar
čiau praplėsti gimdymo namų, 
lopšelių ir pieno virtuvių tin
klą taip, kad kuo greičiausia 
būtų atstatyta 1941 metų tary
biniais laikais buvusi padėtis; 
artimiausiu laiku pertvarkyti 
gydymo ir profilaktikos pagal
bą apskrityje ir apylinkėse pa
gal tarybinę sveikatos apsau
gos sistemą, suteikiant nemo
kamą medicininę pagalbą kuo 
plačiausiems gyventojų, sluoks
niams; sekančius gydytojų su
važiavimus šaukti kas mėnesį 
vis kitose apskrities vietose, su
darant tuo būdu gydytojams 
sąlygas pažinti visų apylinkių 
darbo aplinkybes.
Vokiečiai Sunaikino Sveikatos 

Apsaugos Įstaigų Turtą
Trakų apskrities gydytojų 

suvažiavime konstatuota, kad 
daugelio Trakų apskrities svei
katos apsaugos įstaigų turtas, 
kaip baldai, medicinos invęn- 
torius ir reikmenys besitrau
kiančių vokiečių sunaikintas, 
sudegintas arba išgrobtas. Iš
imtį sudaro Trakui apskrities 
ligoninė, kuri dirbo be pertrau
kos, ir karo veiksmams vyks
tant išlaikė visa savo turtą, v v
Motinos ir Vaiko Konsultacija 

Trakuose
Trakų mieste jau veikia Mo

tinos ir Vaiko Konsultacija, 
kuri atlieka moterų ir vaikų 
profilaktinį gydymą ir teikia 
gydymo pagalbą. Tokia pati 
konsultacija veikia taip pat 
Kaišiadoryse. Be to, Trakuo
se pradėjo veikti ir tobulina 
savo veikimą pieno virtuvė, 
kurios tikslas papildomai mai
tinti mažus ir nesveikus vaikus.

Viktoria Mikulienė, 297 
Irving Ave., Lawrence, 
Mass., gavo nuo savo brolio 
sekamo turinio laišką iš 
Lietuvos:

Rugp. 27, 1944
Aš, Mykolas Ivaška, ra

šau keletą žodelių savo se
sutei Viktutei Mikulienei, o 
jei jau nėra jos gyvos, tai 
savo švogeriui Martinui ir 
jūsų vaikams, taipgi krikš
to sūnui Edvardui.

Jeigu esate gyvi, tai svei
kiname jus visus, vienu žo
džiu. Mes visi esame gyvi, 
išlikome laimingai nuo ka
ro. Daug privargome, tris 
metus labai vargome po vo
kiečiais. Dabar sulaukėme 
Sovietų. Buvome įbaugyti, 
kad Sovietai visus pjaus, 
šaudys, tai buvome ilgai pa- 
sikavoję. Bet Sovietai mu
mis prikalbino, lig mažus 
vaikus; iš pakrančių įsižiū
rėjome, kad Sovietai yra 
kuo geriausi. Dalinamės 
vienu kąsniu duonos. Sovie
tai užėmė 11 d. liepos.

Daug ko nerašysiu, ba ne
žinome, ar gausite šitą laiš
ką. Prašau atrašyti, kas gy
vi esate. Ir labai prašau 
persiųsti laišką nuo manęs 
Alekui, gal jūs ten turite jo 
adresą. Aš čia įdedu jo ant
rašą, kuris yra: Alex Ivaš
ka, 1104 W. 59th St., Chi
cago, Ill. Bet gal jau perse- 
nas.

Su Dievu!
Mykolas Ivaška, 

Smilgių kaimas, 
Kaišedorių vai.

1944 m. rug. 5 d.
J. Balandis,

Elizabeth, N. J.
Aš, Ignasis, tavo brolis, su 

savo žmona ir dukterimi 
Geni, sveikiname jumis vi
sus, linkime nuo Dievo viso 
gero. Ir dar sveikinu krikš
to mamę Umbrasienę ir dėdę 
Umbrasą su visa šeimyna, 
linkiu nuo Dievo geros svei
katos, laimės ir gero pasi
sekimo jūsų gyvenime. Aš 
manau, kad jūs jau gerai 
žinote, kad Vilnius jau yra 
Sovietų rankose. Per tą ka
rą labai nukentėjome. Vil
niaus mieste karas ėjo pen
kias dienas. Labai daug na
mų sudegino vokietis ir 
daug žmonių užmušta. Po 
Vilniaus karo už savaitės 
atskrido apie šimtas vokie
čių lėktuvų nakties metu, 
bombardavo per dvi valan
das. Tiek nuostolių nepada
rė per tas penkias dienas 
mūšių, kiek tas banditas pa
darė nuostolių per dvi va
landas.

O mario slapstymasis bu
vo toks. Pirmą naktį ant sa
vo sklypelio buvau su savo 
šeimyna išsikasęs sau slėp
tuvę ir sėdėjome laike bom
bardavimo nuo Vilniaus už

trijų kilometrų. Arti slėptu
vės numetė šešias bombas. 
Ant rytojaus išsikrausčiau į 
Pavilnį, nuo Vilniaus už 
penkių kilometrų. Bet tenai 
prasidėjo dideli mūšiai. Ant 
rytojaus vėl kraustomės į 
Vilnių. Atėjome į Vilnių, vo
kiečiai varo iš priemiesčių 
visus žmones pirmyn į mie
sto centrą, kad jiems būtų 
geriau dengtis už žmonių. 
Ant gatvių krinta žmonės, 
kaip musės. Slėptuves vo
kiečiai užkaldavo vinimis ir 
padegdavo namą su žmonė
mis! Tenai per tris paras 
maišėsi dangus su žemėmis. 
Bet mes tada persiplėšėm 
gilyn į kanalizaciją. Prasė
dėjome po žemėmis tris pa
ras iki išvijo vokiečius iš tų 
“bukrų”. Paskui persikėlėm 
į namus. Na, jau, sakome, 
esame namie. Bet tuo tarpu 
prasidėjo .lėktuvų mūšiai. 
Prie mūsų namo, ant mūsų 
kiemo numetė dvi mažo ka
libro bombas. Mums nieko 
nepadarė, tiktai sudraskė 
stogą, o mes paspėjome pa- 
sikavoti į padvalą.

Per tą karą daug daiktų 
pametėm. Dabar, po Vil
niaus karo, blogiausias da
lykas yra su produktais. 
Buvau po karo nuvažiavęs 
pas Stimburius. Tenai visi 
sveiki, tik mūsų mama 3 
metai atgal mirė. Besugurių 
Jackaus Šarkaus visos trio- 
bos sudegė per karą. Turė
jo dviratį, per tą karą buvo 
pavogtas.

Aš dabar tarnauju ant ge
ležinkelio, o žmona su duk- 
tere tuo tarpu namie. Ant 
geležinkelio mano atlygini
mas toks: aštuoni rubliai į 
dieną ir gaunu pusę kilog
ramo duonos už 50 kapeikų. 
Bet perkant privatiškai, vis
kas- daug brangiau, pavyz
džiui, duona kainuoja 30 
rublių, lašiniai penki šimtai 
rublių, kilogramas bulvių 10 
rublių. Norėjau važiuoti 
namo, bet nuo geležinkelio 
negaliu pasitraukti, nes jei 
nedirbčiau, tai paimtų į ka
riuomenę.

Baigiu rašyti, sudiev, Pe
čiulis.

PADĖKOS LAIŠKAI

ūkį ir norėdamas padaryti su
gautų žuvų atsargu žiemos lai
kui, kada žuvies pagaunama 
mažiau, įsteigė žuvų rūkyklą 
ir nauja žuvų konservų fabri-

i------------------ 1 . .

Atgaivinta Žuvų Tyrimo Stotis
žuvų Tresto Vilniaus sky

riaus rūpesčiu prie Disnos eže-

43. XII. 19
Brangūs Lietuviai!

Gavęs Jūsų dovaną šir
dingai dėkoju jums. Nors ir 
toli randatės nuo mūsų, bet 
neužmirštat savo tautiečių. 
Aš iš savo puses randuosi 
lietuviškame dalinyje, jau 
teko dalyvauti kautynėse už 
tėvynę su vokiškais oku
pantais, ir esu pasirengęs 
kiekvienu momentu atiduoti 
savo gyvybę.

Vadovaujami drg. Stalino 
ir vyriausybės, mes išva
duosim savo tėvynę, Tarybų 
Lietuvą, ir atkeršysime vo
kiškiems grobikams už su
ardytą taip gražų ir laimin
gų gyvenimą.

Paįts aš kilęs iš Lietuvos

Šiaulių miesto. Ten užaugau 
ir dirbau avalinės fabrike 
“Batas”.

Už pasižymėjimą kauty
nėse su vokiškuoju priešu 
esu apdovanotas vyriausy
bės sidabro medaliu.

Su draugiškais linkėji
mais, Stepas Bakevičius.

Brangūs Amerikos 
Broliai!

Šiandien gavome prisiųs
tas mums jūsų dovanas. 
Siunčiu jums savo širdingą 
padėką ir pasižadu toliau 
mušti mūsų bendrą priešą 
— vokiečius okupantus, kad 
kuo greičiau išlaisvinti mū
sų brangiąją tėvynę.

Jaun. puskarininkas
Gurdus, Z. J.

Nuo Redakcijos: šis laiš
kas dar kartą patvirtina vo- 

i kiečių sužvėrėjimą. Jis taip
gi parodo, kaip daug Lietu
voje per karą sunaikinta, 
kaip baisiai žmonės nuken
tėjo, ypatingai tose vietose, 
kur ėjo žiaurūs mūšiai. Sto- 
kuoja produktų. Matyt, ta
rybinė vyriausybė prižiūri, 
kad jie būtų teisingai pa
skaidyti ir valdžios krautu
vėse kainos yra vidutinės. 
Bet perkant privatiškose 
vietose, jos labai aukštos. 
Čia mes tatai vadiname 
“black marketu.” Čia irgi 
taip perkant už tam tikrus 
daiktus reikia mokėti tris ar 
keturius sykius brangiau.

Kaip ten nebūtų, Lietuvos 
žmonių padėtis yra sunki. 
Jiems reikalinga mūsų pa
rama, mūsų pagalba. Štai 
kodėl tokį gražų ir prakilnų 
darbą atlieka Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas, 
rinkdamas ir siųsdamas Lie
tuvos žmonėms drapanas, 
čeverykus, maisto produktų 
ir tt. Štai kodėl taip prasi
žengia prieš dorą ir žmoniš
kumą United Lithuanian 
Relief Fund of America 
(taip vadinamas “Bendrasis 
Fondas) kuris gavo iš val
džios šimtus tūkstančius do
lerių, susirinko desėtkus to
nų drapanų, bet Lietuvon 
nesiunčia nė už nikelį para
mos!

1

■ f' i

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietę neša.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
WORCESTER, MASS.

Lietuva Pasiekė Laisvę
(Tąsa)

— Na, tikrai, kaip vasarą... Nė vie
nos dienos nepasėdime vietoje... Duonos 
kepyklos negaliu įrengti... Na, gerai... 
Teks su štabu keltis pirmyn.”

Tai pasakęs, generolas išėjo į gatvę. 
Pro šalį ėjo kariuomenė. Ji ėjo svarbiau
sia Puodžiūnėnų gatve pro stulpus su 
keliomis kelio rodyklėmis. Ant visų ro
dyklių — Rytprūsių gyvenamųjų vieto
vių pavadinimai.

— Karklėnai,
— Kasubėnai,
— Zogingėnai.
— Vienu žodžiu, tiesiog į Vokietiją. 

Puodžiūnėnų miestelyje vaizdas toks pat, 
kaip ir kituose vokiečių miesteliuose. Gy
ventojų nėra. Išvaryti arba pasitraukė. 
Visame miestelyje liko tik du žmonės: 
senis su sene. Tai vokiečiai, kurie nuta
rė nesitraukti. Jie neturi kur pasitrauk
ti ir neturi ko prarasti. Visi likusieji iš
vyko iš miestelio. Namuose —r skubaus 
išvykimo pėdsakai — dubenėlis su ne
baigtu valgyti tamsiai pilku paplotėliu, 
rankšluostis, numestas ant grindų, kep
tuvė, palikta ant plytos...

Štai jau fronto linija. Garsiau dunda 
artilerija. Spiegdami pikiruoja mūsų 
puikieji šturmuotojai ir apačioje užsi
dega arba išlekia į" orą vokiečių blinda
žai. Akiratyje mes matome dūmus, ky
lančius iš vokiečių sodybų. Pro mus pra
lekia generolo Burdenojo tankistai.

Lietuvis valstietis, grįžtąs į tėvynę, 
išplėstomis akimis žiūri j visa tai, mo
suoja ranka tankistams ir šaukia jiems 
iš užpkalio:

— Sudiev... Laimingai.

prašome 
žmonių,

Sodeika,

kad išnaujo būdavoti savo laimingą gyve
nimą broliškoj laisvų respublikų sąjun
goj- :-

Fabrikai ir dirbtuvės jau pradeda 
dirbti. Tvarkosi miestai ir sodžiai. At- 
sisteigia teatras*ir judžiai. Grįžta į dar
bą paskilbę artistai: Kipras Petrauskas, 
Staskevičiūtė, Rakauskaitė 
Rimaitė ir kiti.

Valstiečiai dėjo pastangų, kad kiek
vienas grūdas būtų suvalytas, kad visas 
šienas būtų suimtas. Jie energingai dir
bo įsėjimui žieminių būsiamiems me
tams. Iš gilumos Sovietų Sąjungos, iš 
nepaliestų karo sričių šimtai traukinių 
atvežė į Lietuvą reikalingų dalykų. 
Amerikos demokratiški ir progresyviai 
lietuviai teikia savo pagalbą Lietuvos 
žmonėms, kiek tas galima atlikti karo

LIETUVA KELIASI IŠ GRIUVĖSIŲ
Nors lietuvių tautos amžinasis prie

šas — vokiečiai užpuolikai labai daug 
nuteriojo mūsų tėvų žemę, bet Lietuva 
išsilaisvinus keliasi, kaip iš kapų, jos 
gyventojai su visa energija imasi darbo,

Lietuva keliasi iš kapinyno, į kurį ją 
buvo parbloškęs amžinasis žmonijos 
priešas hitlerizmas. Lietuva išsilaisvino 
todėl, kad ji 1940 metais pasirinko labai 
teisingą kelią, įvedė liaudies tarybinę 
santvarką ir įstojo į broliškų tarybinių 
respublikų šeimą — Sovietų Sąjungą. 
Pati viena Lietuva niekados nebūtų ga
lėjus išsilaisvinti iš nacių vergijos. Už 
Vilniaus ir Kauno, Alytaus ir Krakių, 
Panevėžio ir Biržų, kaip ir kitų miestų 
laisvę kovojo armėnai, gruzinai, rusai, 
Ukrainai, totoriai ir osetinai, lietuviai ir 
kalmukai — visi, veik 200 tautų ir tau
telių žmonės.

Tarybinės Lietuvos prezidentas Justas 
Paleckis, kalbėdamas išlaisvintame Vil
niuj, proga 4-ių metų tarybinės santvar
kos Lietuvoj, tarpe kitko pareiškė:

“Lietuvių tauta susilaukė pergalės ir 
išgelbėjimo dėl to, kad ji ne viena, kad ji 
ne našlaitė. Ji galingos tarybinių tautų 
šeimos narys, ir visos Tarybų Sąjungos 
tautos, priešakyje su didžiąja rusų tau
ta, ištiesė jai broliškąją pagalbos ran- ’’

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Skyriaus Prašymas

Gerbiamieji geros valios 
broliai ir seserys! Mes taria
me jums padėkos žodį už pa
rama mūsų veikloj pereitais 
metais, taip pat širdingai pra
šome jūsų paramos ir mūsų 
1945 darbuose. Mes 
jūsų, varde Lietuvos
kuriems abelna jūsų parama 
yra labai reikalinga: 
kala mes čia nesiimsime aiš
kinti, nes kiekvienas galime 
įsivaizduoti ir suprasti, kokioj 
padėtyj yra vokiečių nuterio- 
toj Lietuvoj mūsų broliai ir 
seserys, tėvai ir kiti giminės.

Tardami ačiū nuolatiniams 
draugams, kartu atsišaukiame 
į tuos draugus ir drauges, ku
riems ima daug laiko prisi
rengti, kad ir jie teiktų pagal 
išgalę paramos, žinote, ger
biamieji, kad kovotojai savo 
kovas neatidėlioja ant toliau, 
bet jie skubi priešą sumušti, 
net savo gyvybių kaina, žino
te, kokia brangia kaina išgel
bėta žmonijos laisvė nuo fa
šizmo. Ir šiandien kiekvienas 
žmogus mylįs laisvę turėtų 
aukoti Lietuvos žmonėms dra
bužių ir čeverykų, taipgi imtis 
jų taisymo ir paruošimo dar
bo.

Kas tik turite naujų ar ge
rų padėvėtų .drabužių ir če
verykų, tai pristatykite į Lie
tuvių Svetainę, 29 Endicott 
St. Jeigu patys negalite tą 
padaryti, tai praneškite ko
mitetui, tai jis paims. Papra
šykite ir savo kaimynų, drau
gų ir pažįstamų, kad jie tų 
reikalingų dalykų paaukotų.

Jos rei-

garsino šių draugų vardus, 
kurie aukavo po $5: B. Va- 
lončauskienė, J. M. Lukas ir 
J. Daugiela.

J. M. L.

Shenandoah, Pa.

(Bus daugiau)

Hitlerininkų Žalingi Darbai 
į mūsų miestą pareina keli 

numeriai Keleivio, Naujienų ir 
kitoniškų gazietų, o tos jų ga- 
zietos pilnai užpildytos hitle
rinės propagandos raštais. Na, 
ir randasi vienas kitas žmo
gus ir viena kita gegutytė, ku
rie tiki ir skleidžia tą žalingą 
ir pragaištingą nacišką sėklą.

Susirinkime ar kliube, kuris 
tiktai išreiškia pagarbą Sovie
tų Sąjungai, mūsų šalies tal
kininkei, arba kalba už tary
binę laisvą Lietuvą, jie tuoj 
kimba į akis, kollojasi piktai. 
Esą, tu “išgama,” tu “ruskis,” 
tu šiokis ir kitokis, koliojasi 
riebiais žodžiais, kurie nei 
kiaulydėj netinka vartoti.

Pereitą pavasarį Lietuvių 
Piliečių Kliubas surengė pra
mogą naudai Lietuvos nuken- 
tėjusiems nuo karo žmonėms. 
Keli hitlerininkai kėlė lermą 
.prieš tai, bot, kaip toji sena 
patarlė sako: mėnulis šunies 
balso nepaiso.

Pereitą rudenį mes rinkome 
drapanas Lietuvos nukentėju- 
siems nuo karo žmonėms; la
bai daug kas pasižadėjo duoti 
mums drapanų. Bet keli hitle
rinės propagandos sugadinti 
žmonės zyliojo po stubas ir 
atkalbinėjo, kad mums neduo
tų, o jiems duotų. Daug jiems 
patikėjo ir aukavo. Dabar tos 
jy .drapanos ant Grand St ry
čio, Ukrainų salėj, Brooklyne, 
.sukrautos pašarui dėl kand
žių] O mūsų .ščyrai surinktos 
drapanos, nors ir nedaug, bet 
jos nuplaukė laivais į Lietuvą. 
Mes tikime, kad jau ne vienas 
Lietuvos varguolis, nacių nu
kamuotas, apsivilko ir baigia 
atbudavoti savo tėvynę Lietu
vą.

Neužtenka to, tie gaivalai 
nusikraustė ir į savo pro-na- 
cišką spaudą. Tūlam pecke- 
liui, kuris p. Bajoro Tėvynėj 
pasirašė P. Gegutė, Laisvėj 
buvo duotas spriktas per sna-

lefinė žuvukė, nusikraustė į 
Keleivį, pas Naujosios Gady
nės graborių S. Strazdą.

Keleivio No. 3 jis rašo: Eas- 
tone jokia kita sriovė negalė
davo pasirodyti, jei tu nepri
tarei komunistams, tai ir gat
ve eidamas turėjai apsižiūrėti, 
kad ant tavo galvos nenutūptų 
plyta. Ot, kokią “naujieną” 
parašė. Neužtenka, kad hitle
rininkas, bet ir melagius! Ant 
kiek aš žinau ir pamenu, tai 
per pastaruosius 15 metų, nuo 
komunistinės rankos niekam 
nei plaukas nuo galvos nenu
krito. Po savo korespondenci
ja jis pasirašė Ilgunėlis-Naba- 
gėlis. Visa jo mali-malienė, 
kaip amerikonai sako, čepsuj. 
Jis eina į privatiškus ypatiš- 
kumus. Mat, ką geresnio su
kurt, parašyt, tai reikia turėt 
nors kiek razumo. Ant galo, 
jis užkliuvo už Mr & Mrs. 
Bigų; ot, jam pikta pasidarė, 
kad į žąsienos puotą Bigai pa
sikvietė Katinius ir Stankus ir 
neiškoliojo jų išgamom, rus- 
kiais, ir t.t., bet visi gėrė ir 
valgė skaniai pagamintą Mrs. 
Bigienės didelę žąselę. 1 puo
tų nepakvietė Gegutytę su II- 
gunėliu, kurie ten pat ant tvo
ros nutūpę kukavo, bet žą
selės paragaut negavo.
Aukos Lietuvos Žmonėms, nuo 

Karo Nukentėjusioms
Draugas Vincas Kaulius pa

prašė blankos dėl parinkimo 
aukų.

Aukavo: F. Malkaitis, W. 
Lingvinas, V. Kaulius, L. Til
vikas, W. Gigas ir V. Dane
lius po $5.

C. Straus ir J. Meškauskas 
po 2.

W. Stančiukas, V. J. Stan
kus po $1.

Čekis už $36 perduotas Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui. Visiems aukotojafns 
ačiū!

Sausio 1.7 d. mirė Julia Gai
da va vjch (Pauliukoniutė), 354 
River St., sulaukus 64 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 
40 metų. Paėjo iš Seirijų, Su
valkų gubernijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo dukterį Leną Žavės, sū
nų William, seserį Lietuvoj ir 
kitus gimines.

Palaidota 20 sausio su baž
nytinėm ceremonijom, Lietuvių 
Tautiškuose kapuose, Brad
ford, Mass.

Palydėjo į kapus apie pora 
desėtkų mašinų ir buvo daug 
gėlių vainikų. Palaidojo gra- 
borius Čiurlionis iš Lawrence, 
Mass.

Lai būna tau, Julia, lengva 
Dėdės Šamo žemelė, o tavo 
vaikams užuojauta!

Senis.

Parengimas Pavyko
Sausio 21 d. įvyko LPT Ko

miteto bankietas. Tai buvo 
pradžia’ šių metų, veiklos. Ban
kietas buvo gerai priruoštas ir 
duos gražaus pelno. Tik galė
jo būti dar skaitlingesnis, nes 
buvo rengiamas Lietuvos žmo
nių pagalbai, žinoma, kam 
aplinkybės neleido dalyvauti, 
tai prašome paaukoti tam pa
čiam reikalui, kas galima bile 
kada padaryti, kaip padarė 
drg. A. Romanas, kuris, suti
kęs mane, pasiaiškinęs, kad 
negalėjo dalyvauti it paauka
vo $10. j

Ačiū visiems ir visoms, ku
rie dirbo bankiete. Ačiū J. 
Antanavičiui už pagrajinimą. 
Ačiū P. Kuklevičienei, M. Yu- 
cienei, M. Sukackienei ir E. 
Trasikienei už aukotą mais
tą ir dalyviams. : m. s.

Antroji, labai unarava hit-

Blogas Oras
Rašant šiuos žodžius pas 

mus užstojo blogas orą?: labai 
šalta, o sniegas užvertė visus 
pašalius. Negalima .per pusnį 
išvažiuoti mašina, tai negali-

San Francisco, Calif

Laisvės suvažiavimų su

Moka Duokles ir Sveikina 
Laisvės Suvažiavimą

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 153" kuopos jau 19 narių 
sumokėjo duokles už 1945 me
tus. Taipgi kuopa nutarė iš 
savo iždo pasveikinti dienraš
čio
$10. Nariai tam pačiam reika
lui dar suaukavo $17, tai ben
drai sveikina su $27.

Aukavo sekamai: ALDLD 
153 kuopa $10. B. ir V. Sut
ekai $3. Po $2: M. Baltulio-1 
niutė, M. Paukštienė, T. King, 
ir J. Kazlauskas. Po $1 au-l 
kavo: J. Kulbinas, A. Demikis,I 
F. Lentingas, K. šilkaitienė, E. 
Vilkaitė ir A. Šatas.

B. J. Sutkus.

pa- 
bu- 
Juk 
yra

Sausio 21 d. įvyko pirmas 
šiais metais parengimas, nau
dai Lietuvos žmonių pagelbė
jimui. Tai buvo gražus bankie- 
tas, suruoštas per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą.

Daug triūso ir energijos čia 
sudėta, bet žmonių atsilankė 
nedaug. Nejaugi Worcesterio 
progresyviai nežinojo šio 
rengimo ? šis parengimas 
vo labai svarbiam tikslui, 
mūsų mylimieji lietuviai
baisiai nuvarginti ir apiplėšti 
per tuos prakeiktus nacius. 
Mes negalime save taip nuže
minti, kad neparemti jų šioj 
valandoj. Atėjus man į svetai
nę komiteto iždininkas papra
šė parinkti aukų Lietuvos 
žmonių, pagalbai. Aš tą pada
riau, surinkau $110. Aukojo 
šie.

Po $10: J. M, Lukas, J. Do- 
vidonis, V. ir M. Navikai, M. 
ir D. Mickai .

Po $5: draugai J. Pociai, 
K. Kosulis, M. Sukackiene, M. 
Deksnienė, J. J. Bakšys, J. 
Gerdauskas, A. Sukackas ir O. 
Dvareckienė.

Po $2: M. R. Lukas, J. Jaš- 
kevieius, draugai J. Skeltiai, 
A. Čeponis, F. Balčiūnas, 
draugai Krapai ir E. Trasikie- 
nė.

Po $1: P. Butkevičius, B. 
Mizara ,P. Banionis, J. Gibavi- 
čius, A. Vosilienė, M. Petku- 
nienė, A. Pilkauskas, Ig. Lo- 
zaravičius, 
Kuklienė, 
Bliss, 
nė ir

Vieša Padėka
šiuomi noriu pareikšti pa

dėką visiems kuomi nors pa-' 
rodžiusiems užuojautą velio
niui, mano vyrui Jurgiui Alvi-' 
kui, jo ilgoje ligoje, lankiu
siems asmeniškai ar laiškais, 
už gėles, taip pat ir gaspadi- 
nėm, kurios patarnavo per šer-i 
menis. Taipgi suteikusiems 
paskutinį patarnavimą jam 
mirus. Dėkoju ir visiems, iš- 
reiškusiems užuojautą mums 
mūsų liūdesyje.

Eva Alvikienė 
ir šeimyna.

Jacksonville, FFa. — Nu
kritus ir sudužus kariniam 
Amerikos lėktuvui, žuvo 11 
jo įgulos narių.

NELAIMĖ VOKIEČIAMS
MARIENBURGE

Pergalingose kautynėse 
dėl Marienburgo, vakarinia
me Rytų Prūsijos ruože, 
Sovietų kariai užmušė 1,500 
hitlerininkų; pagrobė daug 
garvežių, vagonų, ginklų ir 
maisto, amunicijos ir ginklų 
sandėlių.

Palengvink Nugaros Gėlą
VARTOK KARŠTĮ!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatini palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vieną didelj 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS BLAS
TER! — storesnjji, šiltesnį Johnson’s 
Plasterj Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, Išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikuopimą, atliuo- 
suoja skausmą . . . Šiltas audeklinis apdangas 
palaiko kūno karšti, saugo nugarą nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramą . . . Išbandyk Šj 
švarų, lengvą, patikrintą būdą “karščiu gydy
ti’’ paprastą nugaros gėlimą ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chronišką 
nugaros gėlimą, eik pas gydytoją.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson and 
son and Johnson pagaminto.

RED CROSS PLASTER
ir

BM PLASTER

N. Norkienė, P.
M. žukienė, F.

F. Mačiulis, H. Janulie- 
M. Kalakauskienė.
50c: nepažįstami ir P.Po 

čiras.
Širdingai ačiū jums, drau

ges ir draugai, kurie aukavote 
dėl paramos Lietuvos žmonių.

J. M. Lukas.

Taipgi komiteto iždininkas 
prašė manęs, kad aš pataisy
čiau užvilktas ir nepataisytas 
klaidas, padarytas per kitus 
korespondentus, kurie nepa-

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipki tps:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus 

nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji- ■ 
mo pataisymus viršaus ' 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- ? 
gi jų šeimoms ir jų pa
či jan tams.)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8342

TELEPHONE
WAGO 2-K04S

NOTARY 
PUBLIC

ma buvo atvažiuoti nei į Lais
vės bendrovės suvažiavimų. 
Miestas su trekais valo sniegų 
nuo gatvių; jau antra savaitė 
kaip nepaima pelenų. Ant gat
vių dideliausia betvarkė ir ne
švara. V. J. S.,

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimus bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems .Pašarvoti Dovanai

£60 GRAND ST- BROOKLYN, N.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ LR PILVO, UEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrin/ 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P/M.

(Isišt. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A. M. - 2 P. M

L7T

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

E

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patarna 
rtmą Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA

Oftlefonas Poplar 41 ir

te•r



• 1 '■'• "?■ / ;

Antradienis, Sausio 30, 1945
v t . i J

Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily

‘ j • 4

Penktas puslapio
=s======ss=5==ssssm

Sovietų Armijos Žygiai 
Iš Lenkijos Koridoriaus 

Link Berlyno

Raud. Armija iššlavė 
Nacius iš Pramoningo- 

į sios Silezijos
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kiti Sovietų kariuomenės 
junginiai daro apsupimo 
žygius prieš Šneidemiulį, 
pasieninį Vokietijos miestą 
ir tvirtovę, prie geležinkelių 
į Berlyną ir į Stettino uos
tą.

Raudonarmiečiai be atlai
dos naikina hitlerininkus 
apsuptus Torune (Thorne), 
tvirtovės mieste, ties pieti- 
niai-rytiniu Lenkijos Kori
doriaus galu.

Jankiai Jau Tiktai 33 
Mylios nuo Manilos
Luzon. — Jungtinių Val

stijų kariauomenė Luzon sa
loje atėmė iš japonų Ange
les miestą ir keturias jo 
lėktuvų aikštes. Pirmieji a- 
merikiečių būriai pasiekė 
San Fernando, geležinkelių 
mazgą, 33 mylios nuo Mani
los, Filipinų sostamiesčio.

Kiti jankiai išmušė prie
šus, iš Rosario, šiaurvaka
rinėje Luzono fronto dalyje, 
arti Lingayen Įlankos. Ro
sario mieste amerikiečiai 
pagrobė iš japonų 200 nau
jų lėktuvinių inžinų ir daug 
kitų karinių reikmenų.

Amerikos lakūnai numetė 
daugiau kaip 3,000 tonų 
bombų, taikydami į gazolino 
dirbyklas ir geležinkelių kie
mus Dortmundo ir Duisbur- 
go srityse.

Anglų bombanešiai tris 
kartus per dieną bombarda
vo Berlyną.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
lezijos miestus ir jų apygar
das, kirto skaudžiausią 
smūgį karinei nacių pramo
nei.

Vokiečiai tuose miestuose 
buvo taip audringai užklup
ti ir visomis pusėmis surem
ti, kad nepaspėjo išgabenti 
nei sunaikinti daugelio fab
rikinių mašinų.

Sovietai neatlaidžiai ata
kuoja nacius apgultus Vo
kiškos Silezijos sostamiesty- 
je Breslau.

SILEZIJOJ VOKIEČIAI 
NETEKO HINDENBURGO
London. — Raudonoji Ar

mija šturmu paėmė Hinden- 
burgo miestą, didelį fabri
kų centrą, geležinkelio ir 
plentų mazgą, vidurinėj Vo
kiškos Silezijos dalyje saus. 
26 d. Tą pačią dieną Sovie
tų kariai šioje srityje užėmė 
Winzig, Trebnitz, Prausnitz 
miestus ir 300 kitų gyvena
mųjų punktų. 

____
Sėkmingai Konlr-Atakuoja 

Nacius Budapešto Fronte
Maskva. — Į pietų vaka

rus nuo Budapešto, Vengri
jos sostamiesčio, raudonar
miečiai atgriebė kelias gy
venamąsias vietoves; pada
rė eilę smarkių kontr-atakų 
ir pagerino savo pozicijas.

Pačiame Budapešte So
vietų kariai tebenaikina ap
suptus vokiečius ir vengrus. 
Per dieną jie užmė dar 12 
blokų namų.

Mano Verdiktas Vo
kietijos Žmonėms

Nuo pat šio karo pradžios 
visi laukė Vokietijos fašistų 
galo, daugiausiai sukilimo 
prieš Hitlerį jo jėgų frontuo
se. Laukė ir to nesulaukė, iš 
tos vilties neišėjo nieko. Mat, 
nacių vadai tą mintį žmonėms 
išrovė iš galvų su šaknimis.

O dabar, nors jau per vėlu, 
bet sukilimas turės įvykti — 
jį atneša raudonarmiečiai ant 
savo durtuvų. Tik kyla klausi
mas: ar Vokietijos žmonės pa
sirodys “d'žentelmonais” nors 
dabar? Ar nuplaus jie savo 
tautos gėdą Hitlerio ir jo šai- 
kos krauju? O jie tą galėtų 
padaryti sukylant, neleidžiant 
Hitleriui su savo genge pabėg
ti nuo atsakomybės. Jie turė
tų sučiupti visus karo krimina
listus, neleisti jiems pabėgti į 
užsienį ir atiduoti toms ša
lims, kurios tų budelių galvų 
reikalaus, kurių šalių žmones 
jie žudė.

Kitus nuteistų patys Vokie
tijos žmonės, kaip ten įvyktų 
tvarka, susidarytų liaudies 
teismai. Bet jeigu Vokietijos 
žmonės to nepadarys ir Hit
leris su savo gauja paspruks 
kur nors į Argentiną, arba Ja
poniją, tuomet pasaulio žmo
nių rūstybė labiau pakils prieš 
Vokietijos žmones ir reikalaus 
sunaikinti tą piktąją ją veis
lę, kad jos nebūtų tarpe gar
bingų tautų pasaulyje, o Vo
kietiją padalinti tarpe jos kai
mynų. Tokį verdiktą išduodu 
Vokietijai.

Susniką Jurgis.

Montreal, Canada
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Gimnazijose Daug Mokinių

Po trejų metų okupacijos, 
šiemet pradedant tarybinius 
mokslo metus, jaučiamas dide
lis mokinių stojimas į pradžios 
ir vidurines mokyklas. Ypač 
daug mokinių telkiasi į žemes- 
niąsias vidurinių mokyklą kla
ses.

Gerai Dirba Verkią Tarybinių 
Ūkią Grupe

Vilniaus apskrityje yra visa 
eilė tarybinių ūkių, kurie su
vesti į 12 ūkio grupių. Iš šių 
grupių pažymėtinai gerai dir
ba Verkių tarybinių ūkių gru
pė, kurios direktorius agr. Bo- 
guševskis. Direktoriaus inicia
tyva šiuo metu ši ūkio grupė 
turi 4 veikiančius traktorius ir 
penktasis ruošiamas darbui. 
Verkių ūkio grupė jau atliko 
100% arimo darbus ir 50 nuoš. 
įvykdė rugių sėją.

Atidarytos Skaityklos
Prie besiorganizuojančių bi

bliotekų Gedimino gt. 60 ir Di
džiojoj gt. 18 yra atidarytos 
skaityklos, kur galima pasi
skaityti laikraščių, knygų, jų 
tarpe ir Lietuvos TSR Valsty
binės Leidyklos Maskvoje iš
leistų knygelių. Skaityklos vei
kia kasdien.

Tvarkoma Miesto Halė
Miesto halėje sparčiai vyk

domi tvarkymo darbai. Halę 
sutvarkius, bus leista joje pri
vatiems prekiautojams įsitaisy
ti pastovias prekyvietes.

Pasekmingas Liaudies Balso 
Koncertas

Sausio 21 d., Montrealo lie
tuviai iuręjo metinį Liaudies 
Balso kęncertą. Buvo paimta 
didelė Čbchoslovaką svetainė. 
Ji buvo prisikimšus pilna žmo
nių. Koncertas buvo įvairus.

Koncertą atidarė Ukrainą 
smuikų orkestrą su Kanados 
himnu, o paskui grojo labai 
smagių kavalkų. Orkestrus da
lyvė, jauna ukrainietė labai 
gražiai padainavo. Vienas vai
kins pagriežė smuiko solo, ku-

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 

' PAGELBININKAI
TAIPGI VYRAI DIRBTI 

VIEN TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY 
____________ . _______________ (30) 

apvalytoIai
Ofisų Būdinkuose. Dienų ar Naktj. 45 iki 

55 metų. 40 Valandų. Gera Alga.
KREIPKITĖS Į DŽIANITOftlŲ, 

65 BROADWAY, N. Y. C.
(30)

PAGELBININKAI
Abelnai Sandėlio Rūme 

Darbas 
Nuolatinis—Gera Alga!

59 JOHN STREET, 
BROOKLYN.

. (26)

OPERATORIAI
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų 

GERA ALGA 
NUOLAT I 

AMERICAN CANVAS CO.
45 MONMOUTH ST., NEWARK, N.J. 

MITCHELL 2-3826
 (20

VIRŠAMS VYRAI 
PATYRĘ 

PRIE KOMERCIJINIŲ 
TRAILER

VIRŠŲ TAISYMUI 
TAIPGI

SANDELIO RŪMUI VYRAS
Gera Alga 

Pokarine Ateitis 
Laikas ir puse virš 40 valandų.

KREIPKITĖS
THE TRAILMOBILE CO. 
58 MONTGOMERY ST., 

NEWARK, N. J.
PRISILAIKOME WMC TAISYKLIŲ 

(27)

MALIAVOS ŠVIRŠKĖJAI
Tik Patyrę 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 

NEWARK FIREPROOF , 
138 AVON AVE.
NEWARK, N. J. 

BIGELOW 3-3115 
■' ■(28)

VYRAI VYRAI
Sandėlyje, Maspcth, L. I. 

BŪTINA PRAMONĖ 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

Abelnai Uždarbys $55 iki $60 i Savaitę. 
Pokarinė Proga.

E. D. GIBERSON & CO. 
57th St. & Grand Ave., Maspeth, L.I, 
—.......................................... (25>

BERNIUKAS
SANDELIO KAMBARYJE.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

VIRŠLAIKIAI. 
$25 PRADŽIAI.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

(20)

BUČERIAI
Nuol&t ir Patikimai 
GEROS ALGOS

WOTIZ
525 CENTRAL AVĖ.,

NEWARK, N. J. .

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/z c i Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

 , (26)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(27)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas^ Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimam! 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(80)

VYRAS NAMŲ RUOŠAI. PRIVATINIS 
KLIUBAS. Matykite ARTHUR, Engineer. 

130 W. 44th St.
(21)

ŠLIPUOTOJAI IR ŠVEITĖJAI plastiko ama
tui. Taipgi berniukai (jauni) plastiko dirb

tuvei. Proga. 45 W. 46th St. 
2-ros Lubos. BRYANT 9-3945.

...................  (26)

Gerai Prižiūri Pagelbini ūkį
Vilniaus apskrityje Valsty

binė akušerių mokykla turi sa
vo žinioje pagelbinį ūkį. šis 
ūkis gerai prižiūrimas ir jau 
įvykdyta šių metų sėja.

Kūdikių Namai Perkelti į 
Trakus

Sveikatingumo sumetimais 
kūdikių namai, esantieji prie 
Subačiaus gt. 16, perkelti į 
Trakus (Užutrakės ūkin).

Gamybines Arteles Pavesta 
Organizuoti Daugverslinei 

Sąjungai
Sekmingesniam gamybinių 

artelių organizavimui prie Ga
mybinės Kooperacijos Valdy
bos yra įsteigta Vilniuje Daug- 
verslinė Sąjunga. Ši sąjunga 
yra jau suorganizavusi Vilniu
je 28 įvairaus verslo arteles, 
Kaune — 10, Ukmergėje — 
10, Šiauliuose —3, Alytuje — 
2, Panevėžyje — 7, Biržų 
mieste ir apskrityje —* 7, Ro
kiškio miesto ir apskrityje — 
6. Daugverslinei Sąjungai ne
priklauso odos, maisto ir teks
tilės artelės.

KAUNO KRONIKA
Jau Paduota Tūkstantis su Vir
šum Pareiškimų Žemei Gauti

Rugsėjo mėn. 20 dienai Vil
niaus apskrities valsčiuose, 
vykdant žemės grąžinimą, su
grąžinti ūkiai 385 valstiečiams, 
iš kurių žemė buvo atimta vo
kiečių okupacijos laikais. Dau
giausia žemės grąžinta Ruda
minos valsčiuje — 108 valstie
čiams, Riešės valsčiuje —< 73 
valstiečiams, Šumsko Valsčiuje 
— 70, Maišiogalos — 60, ki
tuose Valsčiuose — mažiau. Iš 
viso visuose apskrities valsčiuo
se grąžinta 1,897 ha žemės. 
Visoje apskrityje paduota 1,- 
025 pareiškimai atimtajar že
mei atgauti ir naujai žemės 
gauti.

Trakiečiai Sudaro Žemės 
Fondą

Trakų apskr. žemės* grąžini
mo darbai vyksta pilnu tempu. 
Onuškio valsč., Bitautdnių km., 
valstiečiai žernauskas Adomas 
ir Račkauskas džiaugiasi vėl 
susilaukę teisybės, žernauskas 
atgavo savo 8 ha žemės, 6 Rač
kauskas —4.5 ha. Jau pirmo
mis dienomis po įstatymo pa
skelbimo Rudiškių valsč., pa
tys valstiečiai iš buožių atsiė
mė 444 ha žemės, Vievio vals
čiuje — 443 ha. Be to, visur 
sudaromas Valstybinis žemės 
Fondas. Onuškio valšč. į tą 
fondą paimta 2134- ha žemės, 
Rudiškių — 1999 ha> Vievio 
vals. — 2249 ha. žemė iš Vals-

ris labai patiko publikai. Po 
to, viena jauna mergaitė, gel
tonplaukė taip gražiai griežė, 
kad iššaukė klausovų didžiau
sio susidomėjimo. Paskui jau
na dalyvė padainavo labai 
juokingas dvi ukrainų dainas, 
paskui orkestrą užtraukė 
“Naktis Maskvoje.”

Sekė malonios išžiūros tam
siaplaukė francūzaitė. Ji pir
miausiai sudainavo lietuvišką 
dainą, o paskui dvi angliškas. 
O jos gaisas taip gražus, kaip 
auštantį rytą lakštutės. Jos 
dainos labai gražios, kelian
čios ūpą ir viliojančios kiek
vieną šypsotis.

Ukrainų tautos jaunuoliai— 
mergaitės ir vaikinai labai 
gražiai pašoko. Jiems pasi
traukus aplodismentai ūžė, 
kaip jūros banga ir tik smui
ko pradėtas solo nutildė. Jis 
grojo gražiai.

Po to montrealietis daini
ninkas M. Spaicys maloniai 
sudainavo porą dainelių. Gar
sus ir visų laukiamas Jauni
mo Choras labai žavėjančiai 
dainavo. Darbštus ir sugabus 
pirmininkas drg. Paragys vėl 
gražiai chorą sutvarkė, jis 
skaitlipgas, gražus ir gražiai 
dainuoja.

Chorui pasitraukus buvo tū
lą laiką pauza. Paskui įžengė 
riioteris, šviesiaplaukė, balta
me rūbe, linktelėjo galvą. Tai 
buvo laukta viešnia Bronė R. 
Bucas. Ji sudainavo labai grau
žtai kelias lietuvių daineles.

Po to vakaro pirmininkas 
Jonas- Vilkelis paaiškino kon
certo tikslą, ir perstatė pakal
bėti drg. J. Lesevičių, o pas
kui taip pat trumpai pakalbė
jo M. Gudas ir Petronis apie 
Liaudies Balsą ir mūsą užda
vinius.

Aukų surinkta $356 para
mai- Liaudies Balso., kuriam.-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM 
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ 
KAINOS PALAIKOMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER C0„
963 NEWARK AVE, ELIZABETH, N. J.

(30)

USED FAT WORKS HERE!
* 4

One tablespoon ef used fax make*
• enough synthetic rubber for twe 
gas masks. Save and turn in every 
drop forJiUhtiredB oUndustrlarutfer

skiriamas ir koncerto pelhas.
Po to vėl sekė koncertinis 

programas: dainavo M. Spai- 
cys> Jaunos dainininkės sesu- 
;tės Juraitės sudainavo duetą 
ir vėl. dainavo mūsų viešnia 
dainininkė.

Visi programo dalyviai at
liko savo pareigas labai gra
žiai ir gerai. Koncertas pa
vyko gerai. Visiems prisidėju- 
siems prie jo sėkmingumo pri
klauso didelis ačiū. Ačiū ir' 
publikai už skaitlingą atsilan
kymą.

Palangos Birutė.

MEDUS

KODĖL TŪRIME VALGYTI 
MEDŲ

1' Natūralia ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo*

1 lynų žiedų.
2 Meduje randasi įvairių mlneralių 

druskų ir Vitaminų, kas yra būti* 
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų- jūs’ pasimokč- 
,site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co'
45.42 — 41st Street

LONG KLANO CITY, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
i REIKALINGOS MOTERYS

; HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

1 . . ... . ____ -
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MERGINOS!
18-35

LENGVAS FABRIKO DARBAS
48 VALANDŲ SAVAITE

51 DIENOS
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų. 

NUOLATINIS DARBAS!
POKARINE PROGA!

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS!

JULIUS SCHMID, INC.
439 WEST 55TH STREET

NEW YORK CITY.
(57)

——..............— ............... .. ....................... . ........... ....... . ■

TYPISTS
MOTERYS

Ar Jūs Kada Turėjote Darbus?
ir Amžiaus 30 iki 45; 3 pastovūs

OFISO RAŠTININKĖS darbai kaip file raštininkėms; 
lengvūs metodai; patyrimo nerei-

; Billing ir Production kalaujama; 5 dienų savaitė; že
mutinėje Manhattan. Telefonuo- 
kite Mr. Haviland,
CORTLANDT 7-6100. (27)

Ofisai.
Pageidaujama Pažystančių Ste

nografiją, tačiau nėra būtinas
• reikalas. MOTERYS OPERATORĖS prie siuvamų ma-

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
KREIPKITĖS

HEPPENSTALL CO.

žinų, 1 ar 2 adatom. Gera Alga.
5 dienų savaitė.

MEBA MFG. CO„ 48 E. 20TH ST.
(5-tos Lubos).

(26)

95 HOWARD AVENUE MOTERYS VALYTOJOS 
Ofisų Būdinke. 6 dienos. 4 A.M. iki 8:15

BRIDGEPORT, CONN. A.M. Geros algos. Apmokamos vakacijos.

(29) KREIPKITĖS Į DŽIANITORIŲ,
AMERICAN EXPRESS CO., 

65 BROADWAY, N. Y. C.
(30)

MERG1N0S-M0TERYS MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

18 - 35 Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

BŪTINA PRAMONE
Dirbti Prie Knygų

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.
Apdarymo

Labai Linksmos Darbo WHITMAN’S CHOCOLATES
; Sąlygos.

Club House Patogumai. 415 RACE ST.
NUOLATINIS DARBAS. PHILADELPHIA, PA.

Prisilaikoma U. S. E. S. Taisyklių (3p)

QUINN & BODEN MERGINOS—MOTERYS
Būtina Pramonė. Lengvas Fabriko Darbui.

COMPANY, INC. Linksmos darbo sąlygos. 40 VALANDŲ— 
55c PRADŽIAI. PAKILIMAI. 

POKARINĖ PROGA.

1905 ELIZABETH AVE. AHLERS
168 DUANE ST., N. Y. C.

RAHWAY, N. J. WALKER 5-5500
(25)

(29) MERGINOS

MERGINOS--MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

37’/2 VALANDOS.

AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

Patyrimas BORGENIGHT BROS.
520—8th Ave.

Nereikalingas 
Būtinas

. . -...................... . ......................

VALYTOJOS 
MOTERYS

Karo Darbas BŪTINAM VALYMUI
Lengvas Sustatymas SALDAINIŲ FABRIKE

ŠVARIAME, Valandos 12:30 P.M.
MODERNINIAME FABRIKE iki 9 P.M.

GENERAL
šeštadieniais:

8 A.M. iki 12 Noon

ELECTRIC
SEKMADIENIAIS“ 

NEDIRBAMA

SUPPLY CORP. WHITMAN’S CHOCOLATES
585 HUDSON ST., N.Y.C. 415 RACE ST.

(Bife West Side SubvS iki 14 th St.) PHILADELPHIA, PA.
PATOGU Hl I HUDSON TUBES. 

,______ ______ _____ _____ _____  < 27 ) (80)

HELP WANTED—MALE NELAVINTOS FABRIKO!
DARBININKĖSREIKALINGI VYRAI o
Lengvas Darbas.

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI
Nuolatinis Darbas,VAGONŲ KROVIKAI

APMOKAMA KASDIEN I. D. WATCH CASE CO.
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ 137-11 90TH AVE.

PENNSYLVANIA JAMAICA, L. I.
RAILROAD . (271

4

KREIPKITĖS 275 BOWERY) -
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST. MERGINOS
......................................  PO ABELNAM FABRIKO DARBUINELAVINTI FABRIKUI

DARBININKAI
LengVas Darbas 1-MI IR 2-RI ŠIFTAI

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas KREIPKITĖS

I. D. WATCH CASE CO. 
137-11’ 90TH AVE.

JAMAICA, L. It
i ------- . (M)

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.MECHANIKAI IR MECHANIKŲ
PAGELBININKAI

' Pilnam’ ar Dklial Laiko, dulkiausia Algh.
. Kreipkitės-

STUART AUTO SALĖS 
356 Bdulevard, Bayonne N. J.

Baybnnė 3-53l>3

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA. ;

' Prisilaikoma W.lfcO. Taisyklių
(27) (80)
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Drabužių Centre Reikia 
Talkos Kas Vakarą 

Per Visą Savaitę

Laisves Metines Iškilmes 
Puikiai Pavyko

Drabužių Lietuvos žmonėms 
pakavimui mašina ir visi reik
menys atvežta. Drabužių 
kavimas (bėlavimas) eis 
vakaras Drabužių Centre, 
Lorimer St., Brooklyne.

Darbų bus visokių: prineš
ti ir atrišinėti pundus, suskirs
tyti ir krauti j spaustuvą, 
spausti, nuristi surištus pakus 
ir išvežti į sandėlį. Kriaušiams 
dar yra darbo prikirpti pamu
šalų gerokai krūvai ploščių. 
Atsiuvinėtojoms yra jau gata
vai paruošti kelios dešimt ploš
čių.

Siūti galima ateiti bile katrą 
dieną ar vakarą. Pakavimui 
reikalinga talka, tad tas dar
bas galės eiti tik vakarais.

pa
kas

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Motiejus Sapiega, 
Razevičienė, A. Mu- 
K.
nuo pagerbimo pa- 
Bernotams, per P. 
$6.51.

ant blankos per 
Po $3.50: B.

Per LPTK Brooklyno sky
rių įėjo dovanų Lietuvos žmo
nėms. Aukojo:

Jonas Stokes, fotografas, 
$10.

Po $5: 
Margaret 
reika, A.

Atliko 
rėš drg. 
Babarską

Surinkta 
John Krumin. 
Litvinienė, A. Litvin. Po $1 : 
nuo Klebonų ir II. Shrupske.

Ant blankos surinkta per V. 
Mikulėną. Po $1 : K. Petronis, 
C. Rochka, Alex A. Zilevicze 
ir Alex Raupelis.

Ant blankos 
C. Bready. Po
lauskas, P. Michel. Po $1 : A. 
Matulis ir J. Vaznis.

Už paramą širdingai ačiū.
K. Rušinskienč, 
Brooklyno Sk. 
Fin. Sek r.

surinkta per 
$2: A. Mą-

Laisvės metinis suvažiavi
mas ir po jo įvykęs bankietas 
sausio 28-tą, Grand Paradise 
salėse, puikiai pavyko.

Suvažiavimas buvo skaitlin
gas. Nors esamuose sunku
muose keliauti nedaug svečių 
tegalėjo pribūti iš toliau, ta
čiau buvo po vieną kitą iš 
daugelio žymiųjų lietuviškojo 
judėjimo centrų. O didelę di
džiumą sudarė brooklyniečiai, 
su geroku skaičiumi iš New 
Jersey, iš kur gali davęžti vie
tinės susisiekimo priemonės 
arba retkarčiais gaunamieji 
keli galionai gazolinos. New 
jersiečiams kaip ir tolimie
siems, mes dėkingi už dideles 
pastangas. Sunku įsivaizdinti 
Laisvės iškilmes be tolimųjų 
svečių. Jie, kaip druska geram 
valgiui. Svečiai prisideda mū
sų susirinkimų turiningumui ir 
mūsų pažmonių populiarišku- 
mui.

Šiame sąskridyje turėta 141 
delegatas-šėrininkas. Ir finan
siniai suvažiavimas buvo tur
tingas, sukelta virš 
naujai parduotais Šerais ir au
komis. Kai kurių negalėjusių 
dalyvauti suvažiavime pasvei
kinimai tebeateidinėja.

Po suvažiavimo įvykęs ban
kietas taipgi buvo sėkmingas 
visais atžvilgiais, su viena tik 
išimtimi, kad tikietų pritrūko 
desėtkams neturėjusių tikietų 
iš anksto. Tikietų buvo par
duota nemažai ir prie durų, 
bet jų išteko tik anksčiausia 
pribuvusiems. Vakarieniau- 
tojų ir taip buvo arti dveji 
stalai (neįskaitant didelio bū
rio veiterių, gaspadinių ir kitų 
darbininkų, valgiusių prie tre-. 
čiųjų stalų). Visi, kuriuos man 
teko susitikti, reiškė 
kinimą labai skania 
ne ir valgio gausumu.

Iš pasimatymų su

$1,700

pasiten- 
vakarie-

tolimais 
svečiais teks dar pakalbėti 
skirai.

at-

Taksikams Nevalia 
Rinktis Kostumeriu
Policijos teisme pereitą sa

vaitę būrys taksikų nubausti 
suspendavimu leidimų pen
kioms dienoms už rinkimąsi 
keleivių. Grupė asmenų prieš 
juos liudijo, kad jie prava
žiuodami su tuščia mašina ne
sustojo paimti laukiančių. Sa
koma, tūli iš jų apžiūri pir
ma, kaip atrodo kostumeris. 
Jeigu atrodo, kad nebus “ti
po,” važiuoja toliau*.

Taksikai įspėta, kad jie tu
ri imti kožną keleivį, nežiū
rint, kur jis laukia ir vežti 
bile kur, toli ar arti, bile tik 
miesto ribose. Prasikaltusieji 
antru kartu bus sunkiau bau
džiami, o tankiai prasikals
ianti gali ir visai prarasti lei
dimą.

Iš Suvažiavimo
Antanas Balčiūnas, Laisvės 

direktorių pirmininkas, brook- 
lyniečių vaj įninkąs, atidarė 
suvažiavimą su trumpu pažy
mėjimu jo tikslo, tolimesnį 
Laisvės platinimo aiškinimą 
pavesdamas kitiems garbės 
svečiams, laikraščio užrašinė
tojams.

Oras Sušumijo ir Vėl 
Pagražėjo

Turėję nepaprastai gražią; 
pereitos savaitės užbaigą, ypa-l 
tingai pasidžiaugę gražučiu 
oru Laisvės iškilmėms, parėję 
iš jų ir pusėtinai numigę iš-

bos minėjimo vistiek jokios 
naudos nebus. Kas nors susi- 
glemš kriaučių uždirbtus cen
tus į savo kišenins ir bus 
užbaigta.

★ ★ ★
Dabartiniu laiku visos kriau

čių dirbtuvės siūs kareiviams 
rūbus. Už šinelio pasiuvimą 
valdžia mokūs tiek pat, kaip 
už o verk autą. Darbininkui bus 
nevalia pamesti dirbtuvę nei
gi bosui išvaryti jį laukan; vi
si darbininkai turės dirbti ko
kį nors darbą. Pavyzdžiui, 
prie žinelių rankinių preserių 
nereikia, tai turės gauti kito
kį darbą.

Unija prašo valdžios, kad 
kada bus siuvama uniformos, 
kad ji neimtų armijon kariš
ko amžiaus žmonių, nes tas

daug apsunkintų greitesnį pa
siuvimą rūbų, kuomet ir taip 
yra darbininkų didelė stoka.

Valdžios žmonės atsakė 
unijai, kad jie tą prašymą ims 
apsvarstymui.

J. N.

Trečiadienio vakare, 24-tą 
sausio, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliube įvyko lietuvių 
kriaučių metinis susirinkimas. 
Jame buvo atėję apie šimtas 
žmonių.

Gal būtų buvę ir daugiau 
žmonių, bot nepaprastai dide
lis vejas ir šaltis sulaikė juos. 
Mat, dabar kriaučiai eina susi
rink imuosna organizuotai, kad 
pravarius savotiškus tarimus.

Šį sykį suėjo nupirkti šimtą 
tikietų po 75 centus, kuriuos 
prisiuntė tarybininkai minėji
mui 27 metų Tarybos sukak
ties 11-tą vasario, Websterio 
salėje, Now Yorke.

Kriaučių skyrius yra pada
ręs tarimą, kad visi laiškai 
ar koki kvietimai turi eiti pir
ma per Pildančią Tarybą, ki
taip jie nėra priimami sky
riaus susirinkimo svarstymui. 
Tačiau šį sykį išėjo viskas at
bulai : 62 balsais prieš 6 nuta
rė skaityti tą laišką, kurį dele
gatas atnešė iš savo raštinės. 
Laiškas perskaitytas ir visi ti- 
kietai nupirkta.

Tarybininkai susirinkime sa
kė, jog šis laiškas ir tikietai 
yra didelė išimtis, nes kriaučių 
Pildančios Tarybos susirinki
mo nebuvo 18-tą sausio, iš 
priežasties bendro unijos susi
rinkimo New Yorke, o tą laiš
ką vistiek Piki. Taryba būtų 
atnešus 
mui.

Užteks 
kietus ir
mus pinigus

Prezidento Gimtadienio 
Pyragai Šiemet Eis 

| Ligonines
MIRĖ

Anna Abraitis, 71 metų am
žiaus, gyvenusi 121 North 5th 
St., Brooklyn, N. Y., mirė šeš
tadienį, sausio 27-tą, Green- 
point ligoninėj. Bus palaidota 
trečiadienį, sausio 31-mą, šv. 
Jono kapinėse. Pašarvota pas 
graborių J. Garšvą, koplyčio
je, 231 Bedford Ave. Paliko 
nuliūdime 3 sūnus ir dvi duk
teris.

• gusius vajuje.” Bakšys papa- 
■ šakojo ir savo įspūdžių. Lie

tuvos išlaisvinimas, davimas 
daug žinių iš Lietuvos, sakė 
jis, padeda Laisvei platintis. 
Jis tikisi, kad Worcesteryje 
skaitytojų skaičius pakils.

K. čiurlys, Bayonne, sakė, 
kad jam labai smagu daly
vauti Laisvės vajuje. Kada 
dirbi, būna ir pasekmės. Ap
gailestauja,-' kad mes perma- 
žai turime vajininkų. 
visi dirbtume, 
miai prasiplatintų.

Stasys Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., pastebi, kad dau
gelis lietuvių iš jų srities iš- 
važineję kitur, tas susiaurina 
jų dirva. Tačiau mainieriai 
gerai dirba. Laisvę myli, gali
ma būtų dar praplatinti dau
giau.

Petras Baranauskas iš Brid
geport trumpai sveikina suva
žiavimą.

D. J. Juslus, So. Boston Lie
tuvių Literatūros Draugijos 2 
kuopos atstovas, praneša, jog 
toji kuopą dalyvavo vajuje 
jau antru kartu. Dirbo dd. 
Dambrauskai, Buividas, Bur
ba. Laisvei yra didelė ateitis, 
nes yra daug lietuvių, o prie
šų laikraščių, Keleivio ir Dar
bininko, įtaka puola, nes jie 
nepadeda 
Bostoniečiai 
pirmą vietą sekančiame vaju
je. Laisvė yra šviesos nešėja. 
Reikėtų dar didinti Laisvę, 
kad greit sutalpinti esamas ir 
dar daugiau turėti korespon
dencijų. Taipgi jis mano, kad 
tokie raštai, kaip Justo Pa
leckio kalba ar Žiugždos raš
tas apie Mažąją Lietuvą labai 
naudingi, nes iš jų sužinai 
tiek, kaip iš didelės knygos.

St. Rainard iš Cambridge 
sveikina suvažiavimą.

P. Beeis, Great Neck, svei
kina suvažiavimą, pažymėda
mas vajininkų darbo sunkumą 
ir garbingumą.

A. A. Lideikienė iš Great 
Neck apgailestauja, kad svei
kata, anūkų priežiūra neleido 
pastaraisiais keliais metais 
dirbti Laisvei, tačiau ji mano, 
kad ateinančiame vajuje mes 
matysime ir jų miesto moteris 
vajininkų sąrašuose.

J. Bimba, Paterson, sakė, 
jog nors oficialiai nebuvo va
jininkų sąraše, tačiau pagal 
savo jėgų išteklių ir sąlygas 
kooperavo su Kudirka. Jis 
mano, jog karui pasibaigus 
Laisvė galėę plisti ir Lietuvon.

Bus daugiau)

Jeigu
dienraštis žy-

karo laimėjimui.
sieksime užimti

Kuomi jūs prisidėjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

ANTANAS STRIPEIKA, 
Laisvės vajaus čampijonas
Antanas Stripeika iš Eliza

beth, čampionas Laisvės vaji- 
pirmuoju.girdome, jog tarsi žirniais be- cinkas, iškviestas

ria į langus. Tai buvo leduo- Jisai aiškino savo patyrimus 
tas lietus.

Pirmadienio ryte, kada rei- katalikų skaito Laisvę ir yra 
kėjo eiti į darbą, tebebuvo Ja patenkinti.
tamsu, kaip naktį. Lietus pro- i Jam
tarpiais pylė, kaip iš gausy- Ge°. Kudirka.
bės rago. Takai ir keliai sli- Jis> ir su pagelbininkais prisi- 
dūs pėstininkams ir mašinoms, e*na labai daug dirbti pačiam, 
o gatvekariai slinko, tarsi vė-|kad laikraštį išplatinti. Sakė

si, kad ateinančiais metais no
rėtų pasilsėti.

J. J. Bakšys iš 
gyvais išsitarimais 
peikos nesitraukti 
Sako: “Nelaikąs pasilsėti. Jūs 
gražiau atrodote už nepavar-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinas. 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savin inkai

411 Grand St. Brooklyn
vajuje. Sakė, kad labai daug

Praneša, kad 
labai daug pagelbėjo 

Tačiau, sakė

žiai, pamažu ir dar žaibuoda
mi.

Priešpiečiais pasirodė sau
lė ir vėl gražiai, smagiai už
gyvenome. Temperatūra rodė 
33 laipsnius. Reiškia, šaltoji 
banga praėjo.

Worcester 
prašo Stri- 
iš vajaus.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

/

Kas metai per 11 pastarų
jų metų į puotą prezidento 
Roosevelto gimtadieniui minė
ti, Waldorf-Astoria viešbuty
je, būdavo atgabenama milži
niškas pyragas puotos daly
viams. šiemet unijistai kepėjai 
irgi neapsileido, iškepė ir do
vanojo pyragus taipgi, pyra
gai pristatyta. Bet. . .

Nuspręsta didysis pyragas 
ir 5 mažesni pyragai padalin
ti vaikų paralyžiaus ligoniams 
šešiose ligoninėse. Jie pristaty
ta į sekamas ligonines: New 
York Orthopedic ii* Special 
Surgery, New Yorke; St. 
Charles, Brooklyne: St. Giles, 
Port Jefferson; St. Agnes, 
White Plains; State Recon
struction, Haverstraw.

Prezidento gimtadienių po- 
kiliai ruošiami ne vien prezi
dentui pagerbti, jie sykiu tar
nauja paremti kovai prieš vai
kų paralyžių. Tai arši liga ne 
tiek mirtingumu, kiek tuomi, 
kad retą savo auką paleidžia 
nesužalotą. Prezidentas, kaipo 
žymiausis iš nukentėjusių nuo 
tos ligos, yra prašytas ir lei
do vartoti gimtadienį vajams.

įkaitino už Šmugelį
Cukrumi

William Grifka, savininkas 
Allied Food Products Co., 
256 Broadway, Brooklyn, įkai
tintas neteisėtame prekiavi
me cukrum. Kainų Adminis
tracija kaltina, kad firma par
davus 240,000 svarų kukurūzų 
cukraus komerciniams prekė- 
jams, už cukrų imant 60 iki 
70 nuošimčių virš lubinių kai
nų, o vyriausybei raportus da
rę falšyvus. Tuo būdu firma 
susižėrus $30,347 ekstra pini
go-

Ot, dėl ko nėra cukraus. 
Jeigu Kainų Administracijai 
būtų duota pakankamai dar
bininkų, kad jie galėtų susek
ti visus tuos urvus, kur suslėp
ta cukrus ir kiti produktai, vi
sa padėtis daug pagerėtų.

Reakcininkai, stambiojo biz
nio savininkai, kaip žinia, 
Kongrese kėlė didelę bataliją 
prieš Kainų Administraciją. 
.O kad negalėjo visai jos pa
naikinti, tad nors paskyras jai 
taip apkarpė, kad tik mažiau
sia tegalėtų atlikti. Preziden
tas Rooseveltas norėjo stiprios 
kainų kontrolės.

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

susirinkimo svarsty-

rašyti apie tuos ti-
bereikalingai mete

li es iš to Tary-

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija žapoj 
Tclcf. s GR. 7-7553

, 2539 Woodward Avenue
DETROITE: { 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
^padidinu tokio 

'! dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

'' pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191 -

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN S, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri”J*’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
M DM

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Scena iš filmos “Winged Victory” apie mūsų ka
riškąsias oro jėgas ir jų moteris.

O5" LITUANICA SQUARE rtrt

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK ' BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508




